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Šv. Ignaco ikona Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje koplyčioje.
Apie kolegijos veiklą skaitykite 17 p.

Viešpatie Dieve,
praturtink visokeriopomis dovanomis Jėzaus Draugiją,
kurią teikeisi įsteigti per šventąjį tėvą Ignacą,
kad, su Tavimi meile bei dorybėmis susivienijusi,
ji suprastų, kas patinka Tavo didybei,
ir ištikimai tai įgyvendintų.

Viršelyje – savanorė misionierė Margarita Gaubytė tradiciniais Bolivijos moterų
drabužiais su vienu iš savo globotinių. Jos straipsnį skaitykite 12 p.
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Provincijolo þodis

T. Gintaras Vitkus, SJ

Atsiliepti
į šiandienos poreikius

Mūsų laikais, kai viskas taip sparčiai
keičiasi, ilgimės ko nors pastovaus. Vienas iš tokių dalykų yra bičiulystė. Šitame
beprotiškai skubančiame pasaulyje žmonės, pajėgiantys išlaikyti tarpusavio ryšius,
tampa labai svarbia atrama vieni kitiems.
Dėl to aš labai džiaugiuosi, kad žurnalas
„Laiškai bičiuliams“, kurį leidžiame jau
10 metų, atlieka svarbią misiją telkdamas
mūsų bičiulius – išryškina tai, kas yra brangu ir išlaikytina, kas vienija žmones, atveria perspektyvą, padeda sužinoti, kuo dabar
„kvėpuoja“ įvairios prie jėzuitų bažnyčių
veikiančios ar ignaciškąjį dvasingumą puoselėjančios grupės, kokie jų ateities planai.
Ir mums, jėzuitams, tai dar viena galimybė
kalbėtis su savo bičiuliais, labai svarbus,
nors ir ne vienintelis, būdas susisiekti –
veikia įvairūs socialiniai tinklai (facebook,
youtube), mobilieji telefonai. Bet žurnalas
atliko ir atlieka ypatingą vaidmenį, vienija
ir vienys bendraminčių būrį.
Mūsų bičiuliams pristatydamas Draugijos ir provincijos aktualijas, visų pirma
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norėčiau prisiminti neseniai Lenkijoje,
Čenstachovoje, vykusį Europos jėzuitų
provincijolų susitikimą. 32-jų Europos
provincijolų ir regionų vyresniųjų grupė sudaro savo konferenciją – tam tikrą
struktūrinį vienetą, turintį savo provincijolą, kuris koordinuoja bendrus darbus ir yra
skiriamas tėvo generolo. Šios konferencijos tikslas – atsiliepti į iššūkius, pranokstančius atskirų provincijų ar net asistencijų
pajėgumus, įgyvendinti bendrą apaštalinės
veiklos strategiją Europoje. Kadangi tikėjimo perdavimą jėzuitai laiko esminiu dalyku – dėl ko istoriškai ir atsirado mūsų ordinas, – svarstant jo, kaip 570 metų veikiančios tarptautinės organizacijos galimybes,
vyksta persitvarkymas ir jėzuitų generalinėje kurijoje, ir atskirose provincijose.
Susirinkus Čenstachovoje buvo prisiminti bendri iššūkiai, kylantys visai Draugijai, į kuriuos, kaip laiko ženklus, būtina
tinkamai atsiliepti. Dabar vienas svarbiausių klausimų – kaip evangelizuoti, kai globalus, sekuliarus pasaulis, turintis savo už-
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mojų ir iššūkių, nebenori girdėti amžinybės
alsavimo, jo nebedomina Dievo egzistavimas nei kiti tikėjimo klausimai, o Bažnyčia
dažniausiai laikoma klerikaline organizacija, kuri turi senas tradicijas, nemažus materialinius pajėgumus, bet yra konservatyvi,
net reakcinga, bandanti trukdyti pažangai
ir žmogaus laisvei plėtotis. Tad kaip skelbti
Evangeliją tokiomis sąlygomis?
Bažnyčios vadovai Vatikane dabar kuria struktūras, kurios rūpinsis, kaip perduoti Evengelijos žinią atsižvelgiant į šiuolaikinių technologijų galimybes. Ateinančiais
metais bus kviečiamas ir Pasaulinis vyskupų sinodas. Jėzaus Draugijos 35-ojoje generalinėje kongregacijoje Šventasis Tėvas
prašė, kad jėzuitai būtų tam tikruose Bažnyčios „frontuose“. Europoje svarbiausia
yra, kaip įvardijo ir susirinkę provincijolai,
evangelizacija sekuliarioje aplinkoje (mokėjimas kalbėtis su jaunimu, pagalba šeimoms būti gyvybingoms ir atsakingoms)
bei dialogas su islamu.
Šiandien žmonės yra ypač judrūs. Jų
mobilumas turi ir privalumų, ir savų sunkumų, nes žmonėms sugyventi, bendradarbiauti, kartu kurti, siekti tikslų nėra lengva,
galimas nesusikalbėjimas ir atviro priešiškumo pliūpsniai. Tarptautiniams finansams
ir verslui jungtis lengviau negu žmonėms,
kurie tokie skirtingi ir kilę iš įvairių kultūrinių tradicijų. Svarstomas klausimas, ką šiomis sąlygomis galėtų nuveikti Draugija, turėdama didelę patirtį, padėdama sugyventi
ir bendradarbiauti skirtingų rasių, amžiaus,
socialinės padėties ir kultūrų žmonėms, tapusiems tarptautinio ordino nariais. Ar ši
patirtis gali būti pritaikoma tarptautiniam
bendradarbiavimui ir kiek? Kiek ir kaip
ordinas gali pasitarnauti visuotinei Bažnyčiai bei vis labiau globalizacijos apimtam
pasauliui?
Kitas prioritetas – tai dialogas su islamu
ten, kur daugiausia sankirtų su šia religija.
Nors Europoje išlieka ir poreikis mokytis
kalbėtis su kitais krikščionimis, vadinama-

sis ekumeninis dialogas, tačiau vis svarbiau
stengtis gerai pažinti tikinčiuosius, kuriems
Alachas yra autoritetas, o religija – asmens,
šeimos ir net visuomenės gyvenimo būdas.
Nors krikščionybė, kaip ir bet kokia kita
religija, taip pat daro įtaką gyvenimo būdui, bet islamo atveju šis poveikis kur kas
ryškesnis. Iš asmens reikalaujama visiško
klusnumo Koranui ir penkiems islamo principams, nekalbama apie nesąlyginę Dievo
meilę, atlaidumą, išlaisvinančią malonę...
Tad kaip Europoje turėtume sugyventi ir
bendradarbiauti tokiomis sąlygomis?
Kitas dalykas, svarbus Jėzaus Draugijai
visame pasaulyje, yra intelektinis apaštalavimas – kaip parengti jėzuitus, mokančius
ir galinčius kalbėtis su savo sričių profesionalais ekspertais. Taip pat kyla klausimas,
kaip padėti šiems tikintiems mokslininkams, dažnai nerandantiems vietos parapijų bendruomenėse. Kaip juos burti, kaip
padėti atrasti grupeles, ugdančias jų tikėjimą? Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė vienija įvairiausių socialinių grupių
ir išsilavinimo žmones, tačiau lieka atviras
klausimas, ar pakankamai ir kaip mes atliepiame į konkrečių mokslo sričių profesionalų dvasinius poreikius.
Apie šiuos svarbius dalykus ketiname
kalbėtis ir mūsų provincijos narių susirinkime, vyksiančiame 2012 m. sausio pradžioje. Jame privalėsime įsivardyti ne tik, ką
jau esame įpratę veikti ir galbūt pasiekiame
neblogų rezultatų, bet turėsime suvokti, kokie yra šiandieniai Dievo tautos poreikiai ir
kaip mes, turėdami tam tikrą istorinę patirtį,
veikimo būdus, tradicijas, paveldą, ryšius,
galėtume atsiliepti ir pagelbėti Lietuvos
žmonėms. Tai padės peržiūrėti mūsų prioritetus, kurie jau keletą metų išliko nepakitę:
švietimas, akademinė sielovada, dvasinis
palydėjimas ir ugdymas, rūpinimasis pašaukimais.
Man labai įstrigo įspėjantys Draugijos generolo t. Adolfo Nikolo žodžiai, kad
nors nuo šv. Ignaco laikų jėzuitai turi didelį
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paveldą – dvasių atpažinimo ir dvasinės
įžvalgos metodus, – vis dėlto jais naudojamės nepakankamai efektyviai. Labai
dažnai jėzuitai, reaguodami į dabartinius
visuomenės poreikius, atsiliepia, įsipareigoja imtis vienos ar kitos naujos veiklos,
sako taip, bet drauge nėra pasakoma ne
kai kuriems seniau pradėtiems darbams,
prisiimtiems įsipareigojimams ar tradicinei
veiklai. Taip darbų ir veiklos vis daugėja,
o žmogiškųjų ir materialinių išteklių, energijos, laiko ir gelmės nebepakanka. Kai turime daug įsipareigojimų, o mažai pajėgumų, pavargstame, menkėja kūrybingumas,
atsiranda paviršutiniškumas, kyla pavojus
perdegti. Draugijos generolas pabrėžė, jog
Bažnyčia teisėtai tikisi iš jėzuitų, kad kai
kuriose dvasinio gyvenimo srityse jie neprarastų esminės, giluminės kompetencijos, pirmiausia, kad teologijos mokymas
ir jos siejimas su gyvenimu, dvasininkijos
rengimas būtų gilus ir kūrybingas.
Žmonės, praradę tradicinį pamaldumą
ir lojalumą Bažnyčiai, vis dėlto dažnai ieško dvasingumo, ir mes turime žinoti, kaip
iš esmės atsiliepti į tokią dievoiešką. Todėl
t. generolas kviečia ir įpareigoja rūpestingiau planuoti ir drąsiau sakyti ne kai kuriems įprastiems darbams. Tai reikalauja ir
tam tikro radikalumo juos įvardijant. Pvz.,
nors tą darbą dirbome daug metų ir gerai,
gal dabar įmanytume jį atlikti nebe vieni
arba apskritai, deleguodami ir galią, ir atsakomybę kitiems, galėtume pasitraukti
iš kai kurių sričių, nes mūsų dabar reikia
kitur. Jeigu naujam dalykui sakome taip,
kam nors kitam turime sakyti ne. Tai jau
gero valdymo, lyderiavimo klausimas – rūpinimasis, kad žmonės išmoktų atsakingiau planuoti, kad turėtų laiko kūrybiniam
procesui: pirmiausia įsigilinti, apsvarstyti,
o vėliau riboti kai kuriuos darbus. Taip
pat turime stengtis neužkrauti įvairiomis
administravimo pareigomis, neduoti daug
skirtingų užduočių intelektualiausiems
Draugijos nariams, sugebantiems dalyvauti
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viešose diskusijose, galintiems komunikuoti ir labai gerai išmanantiems savo sritį –
kad jie išliktų jos ekspertais. Norėdami išvengti paviršutiniškumo, neturime „užsėsti
per daug kėdžių“, kad ir koks didelis būtų
poreikis.
Kitas labai svarbus dalykas – provincijos, kaip atskiro struktūrinio vieneto,
gyvybingumas ir naujos bendradarbiavimo formos tarp provincijų. Šių metų spalį
Draugijai išplatintame dokumente aptariama, kuo turėtų pasižymėti gyvybinga provincija: kokius parengtus žmones ir kitus
išteklius ji turi turėti, kaip juos pritraukia,
ugdo, išlaiko, kiek provincija atsinaujina, kad pajėgtų atlikti savo misiją. Taip
pat kalbama ir apie galimą provincijos restruktūrizavimą, jeigu ji neatitinka tam tikrų kriterijų. Reikia atsakyti į klausimą, ar
provincijoje yra atitikimas tarp vadinamųjų cura apostolica ir cura personalis, kaip
struktūra pasitarnauja siekiant konkretaus
tikslo. Struktūra yra antrinis dalykas ir, jeigu ji nebepadeda, reikia ją keisti.
Dabar t. A. Nicolas visai Draugijai kelia klausimą, kurį suformulavo 35-oji generalinė kongregacija, ir įpareigoja, kad per
porą metų visos provincijos susirinktų aptarti savo misijos ir įvertintų efektyvumą.
Tai mobilizuojantis kvietimas. Kai kurioms
mažoms provincijoms, tarp jų ir Lietuvos,
kyla klausimas: ar mes, vadovaudamiesi
ignaciškaisiais principais, sėkmingai prisidedame prie Dievo karalystės kūrimo?
Šis klausimas aktualus daugeliui provincijų ir kai kur jau yra prasidėję jų jungimosi
procesai. Tačiau susijungimas – tik vienas iš variantų. Svarbiausias klausimas –
kaip mes bendradarbiaujame, kaip kartu
tikslingai veikiame išnaudodami savo stipriąsias puses, pasitelkdami vieni kitus, atpažindami, kur galimas bendras veikimas.
Tai kvietimas kiekvienai provincijai ir kiekvienam nariui kūrybingai atlikti refleksiją,
įvertinimą ir pasirinkti tinkamiausius būdus tarnauti.

Mûsø istorija

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.
(Tęsinys. Pradžia praėjusiame numeryje.)
Ar žinote, kad gėlė, kurios piešinį matote
greta, vadinasi kamelija todėl, kad čekų kilmės jėzuitas Georgas Josephas Camellus
(1661–1706), išsiųstas į misiją Filipinuose,
atrado šią gėlę ir ją
aprašė. XVIII a. augalus klasifikavęs
mokslininkas Carlas
Linne’us pavadino
šią gėlę Camellia
pagal jėzuito pavardę. Kitas šios gėlės
rūšis, augančias Japonijoje ir Kinijoje,
jau buvo aprašę kiti
tyrinėtojai. Tais aprašymais naudojosi ir
C. Linne’us.
Lenkų kilmės jėzuitas, astronomas ir
matematikas Michalas Piotras Boymas
(1612–1659) darbavosi Kinijoje. Jis nubraižė pirmąjį Kinijos žemėlapį, parašė
pirmą knygą apie Kinijos florą („Flora Sinensis“, 1656 m.), kuri buvo išspausdinta
Vakarų Europoje.

Chininas – vaistas nuo maliarijos

Amerikos žemyne jėzuitai atrado medį,
kurio žievė, sumalta į miltelius, tampa nepakeičiamu vaistu nuo maliarinio drugio.
Tai chininmedis (Cinchona). Jėzuitai paste-

bėjo, kad maliarija sergantys indėnai geria
to augalo žievės nuovirą. Kai šia liga sunkiai susirgo ispanų didiko Peru gubernatoriaus žmona, jėzuitai ją išgydė šio stebėtino
medžio žieve.
Jie pradėjo siųsti šį vaistą į Europą ir
plačiai skelbti apie jo gydomąsias savybes. Maliarija sirgo ir, kaip manoma, nuo
jos mirė tuo metu Angliją valdęs Oliveris
Crommvelis, tačiau jis atsisakė vartoti chininą, mat sklido gandas, kad jėzuitais negalima pasitikėti. XIX a. buvo nustatyta
chinino cheminė sudėtis: chininmedžio žievei gydomųjų savybių suteikia alkaloidas.
(Dabar chininas maliarijai gydyti nebenaudojamas, nes alkaloidas turi didelį šalutinį
poveikį.) Du jėzuitai chininmedžio žieve
nuo maliarijos išgydė Kinijos imperatorių
Kangsi. Šis pasiteiravo, kaip galėtų jiems
atsidėkoti. Jėzuitai paprašė imperatoriaus
paskelbti Tolerancijos ediktą, suteikiantį
jiems teisę nevaržomai skelbti krikščioniškąjį mokymą Kinijos imperijoje. 1692 m.
imperatorius tokį ediktą paskelbė.

Ženšenis – „auksinė šaknis“

Jėzuitui Pierre’ui Jartoux (1668–1720)
kartu su kitais dviem jėzuitais buvo pavesta
sudaryti naujus Kinijos imperijos žemėlapius. Keliaudamas po Šiaurės Kiniją ir
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nustatinėdamas astronomines koordinates,
jis labai išvargdavo. P. Jartoux sužinojo,
kad pakramčius vieno augalo šaknies, galima atsikratyti nuovargio.
Iš 1711 m. P. Jartoux laiško Kinijos
jėzuitų provincijolui: „Paragavęs šio
augalo šaknies pastebėjau, kad pagreitėjo ir sustiprėjo
mano pulsas. Po keturių dienų, kai vėl
buvau labai išvargęs
ir vos galėjau nusėdėti balne, pakramčiau
ženšenio šaknies. Grįžo apetitas ir pasijutau daug stipresnis.“ Tame laiške jis teigė,
kad ženšenis gali augti ir kituose panašaus
klimato kraštuose.
P. Jartoux laiškas provincijolui apie
ženšenio šaknies poveikį buvo paskelbtas
jėzuitų moksliniame žurnale „Lettres ediffiantes“. Vėliau, išverstas į anglų kalbą ir
išspausdintas žymiausiame Anglijos moksliniame žurnale „Philosophical Transactions“ (1714 m.), pasiekė Kanadą. Jėzuitas
Pierre’as Lafitau (1681–1746) atkreipė
dėmesį, kad toje Kanados vietovėje, kur jis
dirbo, klimatas labai panašus į Šiaurės Kinijos. Pasiteiravęs vietinių moterų apie tokį
augalą, sužinojo, kad ženšenis auga netoliese. Kanados ženšenio P. Lafitau nusiuntė
P. Jartoux į Kiniją. Kinams jis labai patiko.
Taip pasaulis atrado „auksinę šaknį“.
Jėzuitas Filippas Arena (1708–1789)
Palermo jėzuitų kolegijoje (Sicilija) dėstė
matematiką. Jis buvo ir žymus botanikas.
F. Arena tyrinėjo gėlių dauginimosi būdus.
1767 m. mokslininkas savarankiškai parašė ir savo lėšomis išleido knygą „Praktinis
gėlių prigimties ir auginimo parodymas“
(La natura e Coltura dei Fiori Fisicamente
Esposta). Knygoje yra 65 Filippo Arenos ir
italų dailininko Mario Cammerari spalvoti
gėlių piešiniai. Šiandien jie be galo svarbūs
botanikai.
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Plačiauodegė krakšlė (lot. Cettia cetti,
angl. Cetti’s Warbler, lietuviškai būtų Čečio krakšlė, tačiau vadinama plačiauodege
krakšle) – tai paukštis giesmininkas, pavadintas pagal jėzuito zoologo ir matematiko Francesco Cetti (1726–1778) pavardę.
Draugijos vyresniesiems nutarus, F. Cetti
buvo nusiųstas į Sardiniją, kad šioje saloje pakeltų mokslo
lygį. Laisvalaikiu
ilgai vaikštinėdavo Sasario miesto
apylinkėse, stebėdamas gamtą
ir žymėdamasis
savo atradimus.
1774–1777
m.
pasirodė jo keturių tomų veikalas
„Sardinijos gamtos istorija“ (Storia Naturale di Sardegna). Mokslininkas aprašė keturkojus gyvūnus, paukščius, žuvis,
vabzdžius ir fosilijas.

Vaistininkystė

Jėzuitai labai išplėtojo vaistininkystę.
Visuose kraštuose, kuriuose turėjo misijas,
jie tyrinėjo vaistinius augalus ir aktyviai
keitėsi žiniomis. Labai daug informacijos
jie gaudavo iš vietinių žmonių (dažniausiai
moterų), nes buvo įgiję jų pasitikėjimą.
Taip pat beveik visose jų kolegijose ir vienuolynuose būdavo vaistinė ir vaistininkas.
Deja, Lietuvoje ir Lenkijoje vaistininkystės pramokę jėzuitai dažnai išstodavo iš or-

Lukiškių dvaras Vingio šile XVI a.
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dino ir versdavosi gydymu vaistažolėmis.
Apie 1600 m. Vilniuje reguliariai pradėjo veikti jėzuitų akademijos vaistinė,
aprūpinusi vaistais ne tik savuosius, bet ir
miestiečius. XVII a. antroje pusėje ji perkelta į naujas patalpas. Anot istoriko jėzuito Pauliaus Rabikausko, „vargu ar buvo
kita didesnė ir geriau įrengta vaistinė ne tik
Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje“. Vėliau
ją ypač įvertino ir karalius Augustas III,
1758 m. suteikdamas savo privilegiją, kuria vaistinė gavo oficialų statusą.
1593 m. jėzuitams padovanotas Radvilų Lukiškių dvaras Vingio šile. Vadinamosios „jėzuitų Lukiškės“ 1593–1773 m.
tapo poilsio vieta. Čia vyko Vilniaus akademijos mokslo laipsnių suteikimo jėzuitams ceremonijos. Nuo 1646 m. minimas
vaistažolių daržas; gydomųjų žolelių
tinktūros ir antpilai buvo pardavinėjami
akademijos vaistinėje. Dabar čia veikia
Vilniaus universiteto Botanikos sodo
skyrius.
1781 m. Vilniaus universiteto rektoriaus M. Počobuto kvietimu iš Gardino
medicinos mokyklos į Vilnių atvyko ir pirmu Gamtos istorijos katedros profesoriumi
tapo Jeanas Emmanuelis Gilibert’as. Tais
pačiais metais jis įkūrė Vilniaus universiteto Botanikos sodą.

Fizika

Kroatų kilmės mokslininkas, jėzuitas
Rudžeris Boškovičius (1711–1787), kurio
300 metų gimimo jubiliejų šventėme, –
vienas žymiausių matematikų, fizikų ir fi-

losofų. Jis išrado achromatinį, t. y. susidedantį iš kelių lešių, silpninančių chromatinę aberaciją, teleskopą bei įtikino popiežių
Benediktą XIV išbraukti M. Koperniko
raštus iš uždraustų knygų sąrašo. 1758 m.
knygoje „Gamtos filosofijos teorija“ išdėstė dinaminę materijos sandaros teoriją,
kurioje susiejo G. Leibnizo idealistinę filosofiją su I. Newtono gravitacijos teorija.
Jis sukūrė pirmąją modernią atomo teoriją,
teigdamas, kad atomai turi teigiamą ir neigiamą jėgą. Jeigu atomai priartėja vienas
prie kito, veikia atostūmio jėgos.
R. Boškovičiaus suformuluota atomo
teorija, besiremianti I. Newtono mechanikos principais, M. Faraday’ų įkvėpė išvystyti „lauko“ teoriją elektromagnetinei sąveikai apibūdinti. Be to, R. Boškovičius sukūrė
metodą, kaip pagal Saulės dėmės stebėjimus
nustatyti jos sukimosi greitį. Jis pirmasis
klaidų teorijoje pritaikė tikimybių metodą.
Matematikai P. Laplace’as ir C. Gaussas
pripažino R. Boškovičiaus darbų svarbą.

Filosofija ir teologija

1929 m. prancūzų paleontologas ir filosofas jėzuitas Teilhard’as
de
Chardinas
(1881–1955) dalyvavo archeologiniuose kasinėjimuose, kurių metu
buvo rasta gerai
išsilaikiusi Sinanthropus – vadinamojo „Pekino žmogaus“,
gyvenusio Azijoje maždaug prieš 400 tūkst.
metų – kaukolė. Be to, jis parašė apie 170
straipsnių, analizuojančių geologijos atradimus, aprašė Šiaurės Kinijos bei Azijos fosilijas. T. de Chardino darbai pelnė tarptautinį
pripažinimą, jis tapo laukiamas mokslinėse
konferencijose.
Evoliuciją siedamas su krikščioniškąja
viltimi, T. de Chardinas išplėtojo Omegos
taško idėją. Anot jo, žmonija ne į ką nors
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vystosi, bet yra įtraukiama į tai, ką apaštalas Paulius vadina Kristaus „pilnybe“.
Omegos taškas – tai suėjimo (konvergencijos) taškas, kuriame dieviškumas susitinka su žmogiškumu. Kosminės istorijos
centre yra žmogus, o žmonijos istorijos
centre – Kristus. Abiejų istorijų Omegos
taškas yra tas pats – visuose dalykuose
esantis Dievas.
2006 m. Velykų homilijoje užsiminęs
apie evoliucijos teoriją, popiežius Benediktas XVI Kristaus prisikėlimą pavadino
„didžiausia mutacija“, lemiamu šuoliu per
visą gyvybės vystymosi istoriją į visiškai
naują plotmę. Šie popiežiaus žodžiai atspindi T. de Chardino mintį apie evoliuciją
ir jos tikslą.
Teilhard’as de Chardinas mokslinius
įrodymus stengėsi sieti su krikščioniško tikėjimo tiesomis, norėdamas parodyti, kad
pasauliui reikia tikėjimo Kristumi, o krikščionims – tikėjimo pasauliu.
Vatikano valstybės sekretorius popiežiaus Jono Pauliaus II vardu rašytame laiške sakė, kad „T. de Chardinas – žmogus,
pagautas Kristaus pačioje jo būties gelmėje,
siekiantis pagerbti ir tikėjimą, ir protą“.
Laikydamasis ignaciškosios tradicijos,
T. de Chardinas tikėjo Dievo veikimu visuose dalykuose, tačiau tradicinį humanizmą praplėtė iki kosminio masto. Jis pripažino, kad kūrinijos pradžia siekia ne kelis
tūkstančius metų, bet, jo žodžiais tariant,

„laiko bedugnę“. Šiandien žinome, kad
Visata pradėjo vystytis maždaug prieš 14
milijardų metų, gyvybė atsirado maždaug
prieš 4 milijardus metų, žmogus atsiskyrė
nuo primatų maždaug prieš 5 milijonus
metų. Jeigu, anot šv. Ignaco, Dievas veikia
kūrinijoje, šis veikimas pasireiškia tokia
laiko ir erdvės apimtimi, kurią žmogaus
protas sunkiai gali įsivaizduoti.
Vokiečių kilmės jėzuitas ir teologas
Karlas Rahneris
(1904–1984) kartu su kitais dviem
jėzuitais Bernardu Lonerganu ir
Hansu Ursu von
Balthasaru laikomas vienu įtakingiausių XX a.
Romos katalikų
mąstytojų.
Anot K. Rahnerio, Šventasis Raštas
pasako viską, ką turime žinoti apie Dievo santykį su mumis ir mūsų su Dievu, o
mokslas parodo, kokia didinga yra paslaptis, suteikusi būtį tokiai nuostabiai Visatai.
K. Rahneris pabrėžia, kad mūsų egzistencija grindžiama Dievo malone, nes Dievas mus kuria dovanodamas save: „Juk mes
jame gyvename, judame ir esame“ (Apd
17, 28), todėl Dievą galime sutikti visuose
dalykuose. Su Dievu visiškai susivienysime
tik palaimingame regėjime po mirties.

Kada nors, įvaldę vėjus, jūrų potvynius ir atoslūgius, bangas ir žemės traukos
jėgą, Dievui padedant, išgausime meilės energiją. Tuomet, antrą kartą
pasaulio istorijoje, žmogus bus atradęs ugnį.
Teilhard de Chardin, SJ

8

Tikëjimas ir gyvenimas

Franz Meures, SJ

Pasaulis Dievo šviesoje
Prieš keletą metų mane aplankė sesuo
su mažais vaikais. Iš pradžių sėdėjome
mano kabinete. Vaikams daviau žaislinę
mašinėlę, kad jie turėtų ką veikti, kol seseriai aprodysiu namą. Kai sugrįžome atgal,
viskas atrodė maždaug taip. Jaunėlis buvo
perkėlęs knygas ant grindų. Sukrovęs knygų stirtą ir į ją parėmęs ilgą liniuotę nuokalne vėžino mašinytę. Bilietais į automobilių
lenktynes tapo mano užrašų lapeliai, kurie
buvo pažymimi skylmušiu. Didelis popierinis vamzdis, skirtas statybų planams persiųsti, dabar tapo automobilių tuneliu. Jis
vedė į kabinete stovėjusios gėlės vazoną,
kad automobilių lenktynių trasa eitų ir per
„mišką“. Vyresnieji vaikai buvo prisėdę
prie mano kompiuterio ir labai nusivylę,
nes rado tik senus standartinius ir nuobodžius žaidimus, kurie paprastai būna įdiegti
naujame kompiuteryje. Jie skundėsi, kad
dėdė neturi nieko įdomaus. Mažoji bandė
užsiropšti ant rašomojo stalo, kad nuo jo
nušoktų ant minkšto krėslo. Mano kabinetas buvo tapęs žaidimų kambariu. Vaikai

mėgsta žaisti ir sugeba visus šio pasaulio
daiktus paversti žaislais. Genialu!
Mums, suaugusiesiems, nebereikia žaidimo kambarių. Tačiau mes esame linkę su
šio pasaulio daiktais elgtis taip, kaip vaikai
mano kabinete. Dažnai daiktus vartojame
ir jais naudojamės vien savo poreikiams
patenkinti. Pasaulis tapo mūsų savitarnos
parduotuve, nors kiekvienas puikiai žinome, kad, netausojant aplinkos ir nesilaikant
aiškių taisyklių, toks elgesys gali vesti į
ekologinę katastrofą. Taip mes priartėjame
prie visiškai paprasto klausimo: koks daiktų
tikslas pasaulyje? Kodėl jame yra žmogus,
naudojantis šio pasaulio daiktus?

Kam esame mes, žmonės,
ir kam yra sukurti daiktai?

Penkiasdešimtmečių kartai mokykloje
teko naudotis klausimų-atsakymų žaidimu
iš seno katekizmo žaliais viršeliais: „Kodėl gyvename žemėje?“. Atsakymas: „Kad
Dievą mylėtume, jam tarnautume ir taip
patektume į dangų.“ Pirmieji jėzuitai (pvz.,
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Petras Kanizijus) XVI a. pradėjo intensyviai mokyti katekizmo, jį spausdinti ir platinti. Žmonės turi pažinti savo tikėjimą, kad
nesivaikytų kiekvieno naujo mokymo.
Pirmasis katekizmo klausimas „Kam
gyvename žemėje?“ yra labai senas ir vis
dėlto mūsų vienuolijos įkūrėjas Ignacas
Lojola pasirinko jį savo dvasinio kelio, kurį
atvėrė ir kitiems, atspirties tašku. Jo Dvasinės pratybos siekia žmones vėl susieti su
tuo, kas jų gyvenimui davė pradžią, teikia
viltį ir palaiko. Dvasinių pratybų tekstas
prasideda sakiniu: „Žmogus yra sukurtas
Dievą, mūsų Viešpatį, šlovinti, garbinti,
jam tarnauti ir per tai išgelbėti savo sielą...“
Ignacas remiasi tuo, kad žmogus yra sukurtas kaip laisva būtybė. Dievas žmogų pašaukė būti, o jis yra laisvas savo gyvenimu
Dievui atsiliepti. Žmogus gali jį šlovinti ir
jam tarnauti, tačiau jis gali elgtis ir visiškai
priešingai – neigti Dievo buvimą ir savo
gyvenime vadovautis visiškai kitais principais. Tam jis turi laisvę, tačiau Dievo atmetimą ir nenorą jam tarnauti Ignacas laiko
didele klaida, kurią žmogus gali padaryti.
Jeigu pirminis kiekvieno žmogaus pašaukimas yra visu savo gyvenimu atsiliepti
Dievui, savaime kyla klausimas, o kaip yra
su visais kitais šio pasaulio dalykais? Kam
jie skirti? „...Kiti dalykai žemėje yra dėl
žmogaus, kad jam padėtų siekti tikslo, dėl
kurio jis sukurtas“, – skaitome Dvasinėse
pratybose. Taigi visa, kas dar yra pasaulyje, sukurta dėl žmogaus. Taip, kaip vaikai
mano kabinete spontaniškai priėmė, kad
viskas čia skirta jų žaidimams, taip tikintis žmogus gali vadovautis tuo, kad viskas
šiame pasaulyje, visa regima ir neregima
tikrovė, skirta jam, kad jis galėtų labiau
šlovinti Dievą ir geriau jam tarnauti.
Šitaip suvokiant žmogaus ir daiktų paskirtį kyla aiški teigiama nuostata pasaulio
atžvilgiu ir tam tikra indiferencija. Kiekvienas gali ramiai ir geranoriškai mąstyti
apie visus daiktus, kad įsitikintų, ar jie jam
padeda siekti tikslo, ar ne. Teologas Karlas
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Rahneris, SJ, tai vadino „pasaulio draugiškumo mistika“. Pirmieji jėzuitai, kartu su
Pranciškumi Ksaveru pradėję misijas Azijoje, buvo nusiteikę tarp kitų kalbų, kultūrų
ir religijų žmonių pirmiausia ieškoti teigiamų dalykų. Tokios pozicijos laikytasi ir
gamtos bei humanitarinių mokslų atžvilgiu.
Tokia laikysena padeda peržengti įprastų ir
žinomų dalykų ribas. Ji atveria žmogų naujoms pasaulio ir drauge Dievo, kuris yra
visų daiktų kūrėjas, patirtims.

Iš kur man žinoti, kaip turiu
naudotis šio pasaulio daiktais?

Ilgas dvasinis kelias, kuriuo Ignacas
veda savo Dvasinėse pratybose, siekia
pažadinti tikinčio žmogaus nuojautą, kuri
padėtų atskirti, koks ryšys su pasauliu pasitarnauja asmeniniam santykiui su Dievu
ir koks ne.
Ignacui šiuo atveju atskaitos taškas yra
Jėzus Kristus. Dvasinėse pratybose nuolat kviečiama apmąstyti Jėzaus asmenį, jo
veikimą, jo nuostatas ir skelbiamą žinią,
stengiantis tapti panašiam į jį. Pasakojimas
apie gundymus dykumoje (Mt 4, 1–11) aiškiai parodo, kaip Jėzus sugebėjo atskirti,
kas veda Dievo link ir kas ne. Trečiuoju
mėginimu gundytojas siūlo Jėzui visas šio
pasaulio karalystes ir jų prabangą, jeigu šis
parpuolęs jį pagarbins. Ar pasaulio galybės
ir neišmatuojami jo turtai vertesni už ištikimybę Dievui? Šis klausimas ne kartą iškyla krikščioniškoje kultūroje, pvz., Hugo fon
Hofmannsthalio spektaklyje „Jedermann“
arba daktaro Fausto tragedijoje. Žmogus
gali taip įsitvėręs laikytis ko nors žemiško, kad dėl to net parduoda savo sielą. Jis
mano laimėjęs pasaulį, tačiau nepasiekia
savo sielos tikslo – praranda Dievą. Todėl
tikėjimu paremtas intensyvus gyvenimas
reiškia ne tik „draugiškumą pasauliui“, bet
ir „pasaulio vengimą“. Reikia visomis jėgomis vengti to, kas mane gali atskirti nuo
Dievo. Kas eina šiuo keliu, žvelgia į Jėzų
ir mąsto apie jo atėjimą į pasaulį, jo kelią

Tikëjimas ir gyvenimas
pas žmones, nusižeminimą ir kančią. Tai
padeda suvokti, kad „tuščia šio pasaulio
garbė“, savimi besididžiuojanti puikybė
yra radikali nuostata, vedanti žmogų tolyn
nuo Dievo.
Šį suvokimo procesą Ignacas vadina
„dvasių atpažinimu“. Dvasinės paguodos
patirtis – tai vidinis akstinas, vedąs Dievo
link. Siela pajunta Dievo artumą ir taip yra
sustiprinama. Nepaguodos patirtis veikia
priešingai. Labai svarbu suprasti, ar žmogus, naudodamasis pasaulio daiktais, artėja
prie Dievo, ar nuo jo tolsta. Paguoda Ignacas laiko tokią dvasinę nuostatą, kai žmogus nė vieno sukurto šio pasaulio dalyko
nemyli dėl jo paties, bet meilė kiekvienam
sukurtam dalykui stiprina meilę Dievui.
Esama taisyklių jauniems žmonėms,
norintiems eiti Ignaco parodytu keliu: „Visi
tesistengia turėti gryną intenciją ne tik pasirinktojo gyvenimo, bet ir atskirų dalykų
atžvilgiu, visur ir visada nuoširdžiai siekdami patikti gerajam Dievui dėl jo paties
ir dėl meilės bei ypatingų geradarybių,
[...]. Tebūnie raginami visur ieškoti Dievo,
atsisakydami, kiek tai įmanoma, meilės
visiems kūriniams, kad ją nukreiptų į Kūrėją ir jį visuose kūriniuose mylėtų, o visus
jame pagal šventąją dangaus valią“, – rašoma Jėzaus Draugijos Konstitucijose (288).
Ignaciškosios mistikos branduolys – šio
pasaulio dalykus matyti Dievo šviesoje. Tai
žmoguje uždega Jo meilės ugnį. Atvirumas
šio pasaulio dalykams yra tikinčiojo požymis. Tačiau kartu jis žino, kad jo siela gali
prisirišti vien prie žemiškų dalykų, todėl
lygiai taip pat jam reikia mokėti nuo jų atsitraukti, kai iškyla pavojus prarasti Dievą.
...Vaikai žaidžia savo žaidimą mano
kabinete. Dievas kviečia kiekvieną žmogų
įsitraukti į Jo žaidimą ir šio pasaulio dalykus panaudoti tinkamai.
Jesuiten 2011/1, kovas
Iš vokiečių kalbos išvertė
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
T. V. Šimkūno nuotr.
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Margarita Gaubytė

Jėzaus Draugijos paveldas
Bolivijoje

Pietų Amerika − populiari keliautojų kryptis. Mano
tikslas patraukti į šį žemyną buvo kiek kitoks. Susirengiau į Boliviją kaip savanorė misionierė padėti
Švenčiausiosios Širdies seserims, įkūrusioms Bako
(Vacas) šv. Barboros parapijoje, Kočiabambos (Cochabamba) arkivyskupijoje, toms vietoms neįprastą
dalyką − vaikų darželį. Ilgiau nei metus teko dirbti daug ir viską, ko reikia ugdant vaikus. Dirbant
ir laisvu laiku pirmiausia norėjosi pažinti didžiulę
parapiją, apimančią net septyniasdešimt dvi bendruomenes (kaimus), o per atostogas − ir kitas kontrastingosios Bolivijos vietoves. Tarp jų – įspūdinga
istorija garsėjančias jėzuitų įkurtas redukcijas.
Siekdama užkariauti indėnų gyvenamas teritorijas Pietų Amerikoje, Ispanijos
karaliaus valdžia siuntė ten ir vienuolius
skelbti krikščionybę. Taip prieš daugiau nei
tris šimtmečius dabartinės Bolivijos rytuose jėzuitai pradėjo evangelizuoti vietines
gentis, ir dabartinėje Bolivijos teritorijoje,
Santa Kruso (Santa Cruz) departamente,
vadinamame Didžiosios Čikitanijos (Gran
Chiquitania) regione, tarp Paragvajaus ir
Grandės upių, XVII–XVIII a. buvo įkurtos
redukcijos – krikščionybę priėmusių indėnų gyvenvietės.
Čikitanijoje 1691–1767 m. gyvavo daugiau nei dešimt jėzuitų įkurtų redukcijų
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Bažnyčios ir vienuolyno
kompleksas Šv. Juozapo redukcijoje

su gražiausiomis bažnyčiomis. Šiandien
didžiausio dėmesio susilaukia septyni architektūriniai ansambliai, iš kurių šeši
(statyti 1696–1760 m.) – Šv. Pranciškaus
Ksavero (San Francisco Javier), Nekaltojo Prasidėjimo (Concepción), Šv. Onos
(Santa Ana), Šv. Mykolo (San Miguel),
Šv. Rapolo (San Rafael) ir Šv. Juozapo
(San José) – 1990 m. įtraukti į UNESCO
Pasaulio paveldo sąrašą. Septintojo –
Šv. Ignaco (San Ignacio de Velasco) –
tame sąraše nėra, nes laikomas ne restauruotu, o atstatytu.
Čikitanijos miškuose ir džiunglėse gyveno daugybė indėnų. Buvo klajokliai, pra-
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simaitindavę iš to, ką duodavo aplinka: vaisiais, šaknimis, medžiodami ir žūklaudami.
XVI a. vietovė gavo Čikitanijos vardą, nes
atvykę ispanai užkariautojai rado šiaudines
vietinių trobeles su labai žemomis durimis.
Ispaniškai chiquito – mažas, tad ir prigijo
vietiniams mažųjų (isp. chiquitos) vardas,
o visa teritorija buvo pavadinta Čikitanija
(isp. Chiquitania).
XVII a. pab. ispanų valdžiai atstovaujantis Santa Kruso gubernatorius pasiūlė
jėzuitams evangelizuoti Čikitaniją. Misionieriai, persekiojami moskitų debesų, skynėsi kelią per nepereinamas pelkes. Rado
vietinius, kenčiančius nuo maro, ir ėmėsi
juos gelbėti. Po kurio laiko savo misiją nutarė tęsti kitose vietose. Norėdami jėzuitus
sulaikyti, vietiniai pažadėjo pastatyti jiems
namelį ir koplyčią. 1692 metus naujieji
krikščionys pradėjo švęsdami Mišias laikinoje koplyčioje šiaudiniu stogu. Ši redukcija gavo šv. Pranciškaus Ksavero vardą
(redukcijų ir bažnyčių pavadinimai sutampa). Taip prasidėjo dvasinis vietinių „užkariavimas“ – Čikitanijos redukcijų kūrimas.
Dėl epidemijų ir dėl to, kad buvo imami vergais dirbti cukranendrių plantacijose
Brazilijoje, indėnams, ištisoms gentims,
buvo kilęs pavojus išnykti. Nuo šiol teritorijoje pasirodžius kariams, ieškojusiems
naujų vergų, vietos gyventojai jau turėjo
užnugarį – glaudėsi pas misionierius.

Nors indėnai sunkiai pratinosi prie
sėslaus gyvenimo, tėvai jėzuitai telkė
gentis ir įkurdavo vis naujų redukcijų.
Jose iš medžio ir plaušplyčių (iš molio ir
šiaudų, spalių, pjuvenų bei kitų užpildų)
buvo statomos įspūdingos šventovės, kuriomis žavimasi ir šiandien. Telkdamas ir
evangelizuodamas vietinius, didis menininkas, architektas ir statytojas t. Martinas Schmidtas 1740–1756 m. redukcijose pastatė net tris bažnyčias: Šv. Rapolo,
Šv. Pranciškaus Ksavero ir Nekaltojo Prasidėjimo, bei prisidėjo prie Šv. Mykolo bei
Šv. Ignaco šventovių statybų.
Statybos tuo metu buvo milžiniškas
darbas – viskas daryta rankomis. Naudotas
tropikų kietmedis, kuris išauga net iki 12
metrų, o sveria apie 9 tonas. Jį apdirbdavo
ir kolonoms naudodavo vientisą. Taip pat
reikėjo plytų ir čerpių, kurios gamintos rankomis, pasitelkus primityviausius įrankius.
Visos Čikitanijos redukcijų bažnyčios
panašios viena į kitą, išskyrus vienintelę –
akmeninę Šv. Juozapo. Jų struktūra – paprasta: dvišlaitis stogas, paremtas masyviomis raižytomis medinėmis kolonomis,
dengia penkias navas: centrinę, dvi šonines
vidines ir dvi išorines. Vidines navas atskiria dvi paralelios medinių kolonų eilės.
Vienoje eilėje yra nuo septynių iki devynių
kolonų. Bažnyčios erdvios – jose telpa iki
3 tūkst. žmonių. Dalies bažnyčių fasade

Iki šiol buvusių redukcijų pašonėje gyvenama tokiuose nameliuose
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langų nėra, tik dvejos didelės suveriamos
Jėzuitų siūlomas gyvenimo būdas tapo
durys. Prieš pastatą plyti aikštė, už jo yra tikra mokykla vietiniams. Rytais, sulig auškiemas, kuriame, iškilus pavojui, anuomet ra, visi būdavo kviečiami į šventovę, kur,
galėdavo slėptis žmonės.
palydint muzikai, švęstos Mišios. Paskui
Kurdami misijų vietas – redukcijas, suaugusieji išsiskirstydavo dirbti, o vaijėzuitai laikėsi kelių principų: vieta turėjo kai – mokytis muzikos, amatų ir rankdarbūti tinkama apgyvendinti daug žmonių, bių, čikitų dialekto, pasirinkto iš daugelio,
su geriamojo vandens šaltiniais, galimybe kad skirtingai kalbančios gentys redukcidirbti žemę, saugi nuo užpuolimų; kad ga- joje susikalbėtų; vakare vėl visi susirinklima būtų palaikyti ryšius – sąlyginai arti davo bažnyčion melstis.
nuo kitos redukcijos bei nenutolusi nuo čia
Religinės šventės būdavo labai iškilgyvenančiųjų kilmės vietų. Taip buvo for- mingos bei spalvingos: daug muzikos, giesmuojama redukcijų grandinė.
mių, procesijų su vietinių šokiais, žmogaus
Gyvenviečių planai panašūs: stačia- dydžio šventųjų statulomis, judinančiomis
kampę aikštę iš trijų pusių supo indėnų na- ne tik rankas, kojas, bet ir akis.
Ispanai užkariautojai naudojosi jėmukai, o ketvirtoji buvo skirta bažnyčiai,
vienuolių namams, mokyklai, dirbtuvėms, zuitais, mat dėl draugiškumo vietiniams
derliaus sandėliams, našlių ir našlaičių na- nesunkiai įgiję jų pasitikėjimą, vienuoliai
mams bei kitiems bendruomeninės paskir- tapo tarpininkais tarp indėnų ir baltųjų, ilties pastatams. Vienoje redukcijoje gyveno gainiui kolonistams atverdami daug naujų
nuo 1 iki 4 tūkst. žmonių.
žemių. Iš pradžių karališkoji valdžia tuo
Sutelktoms gentims vadovavo jų vadai, džiaugėsi, tačiau, kolonistų manymu, mitačiau pamažu valdymo sistema keitėsi, sionieriai pernelyg susibičiuliavo su vietiilgainiui redukcijos vadovybę sudarydavo niais ir net stojo jų pusėn, lyg ir skatindami
dvylika narių, kurie beveik visi buvo ren- nepaklusti karaliaus valdžiai. Vienuolių
kami pačių redukcijos gyventojų. Jėzuitai įkurtos redukcijos tapo tarsi atskira valstyišrinktųjų sąrašą siųsdavo ispanų valdžiai. be. Pradėta baimintis kolonijų žlugimo. Be
Tai buvo savotiška savivalda. Redukcijos to, kilo nesutarimų tarp Ispanijos ir Portutaisyklės neleido kankinti žmonių. Jei kuris galijos, kurios prekiautojai vergais ieškojo
prasikalsdavo, būdavo nuplakamas nekru- naujų teritorijų.
vinais kirčiais.
Redukcijos gyventojai turėjo
ir privačią, ir kolektyvinę nuosavybę, dirbo ir savo žemėse,
ir kolektyvinėse, kad sumokėtų
mokesčius karaliui ir turėtų lėšų
bendruomenės reikmėms, pvz.,
paremti našlėms ir našlaičiams,
ligoniams. Gyvulius augindavo
kolektyviai. Žinoma, medžiojo
ir žūklavo. Nustatyta tvarka redukcijos galėdavo derliumi mainytis. Už darbą buvo numatytas
užmokestis, pvz., bažnyčios statybose dirbęs žmogus gaudavo
dienos maitinimą visai šeimai.
Šv. Rapolo bažnyčios interjeras
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1767 m. Ispanijos karaliaus valdžia nusprendė
jėzuitus išsiųsti iš Čikitanijos. Redukcijose pamažu
įsivyravo ekonominis ir
socialinis sąstingis. Dauguma indėnų vėl pasitraukė į
miškus ir džiungles. Bažnyčios buvo paliktos likimo valiai, tačiau, priešingai
nei Argentinoje, Paragvajuje ir Brazilijoje, visiškai
nesunyko. (Jėzuitų įkurtos
redukcijos Čikitanijoje – Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
ne vienintelės: gavusios pradžią Paragva- dirba daug šio architekto mokinių. Be to,
juje, jos išplito ir kituose Pietų Amerikos H. Rothas pastatė ir daugiau nei šimtą naukraštuose.) Gyvenvietės neištuštėjo: liko jų pastatų (bažnyčių, mokyklų, namų), suvietinių, atvyko naujakurių iš kitur. Tikėji- kurdamas savitą regiono stilių.
Dar vienas svarbus reiškinys Čikitanimas ir religinės tradicijos gyvavo taip, kaip
jas suprato ir interpretavo vietiniai, dar kurį jos redukcijose – muzikavimas. Nuo jėzuitų
laiką bažnyčias atkakliai gražindami me- laikų ši tradicija niekada nebuvo nutrūkusi.
Per džiungles prasibrovusiems pirmiesiems
džio raižiniais bei skulptūromis.
Šios bažnyčios iki šiol tebėra svarbios jėzuitams nebuvo lengva patraukti indėnus
vietiniams gyventojams ir naujiesiems savo pusėn, bet rastas pats netikėčiausias
misionieriams (daugiausia vokiečių, italų raktas į jų širdis – muzika. Kai vienuoliai
ir lenkų pranciškonams) – tarnauja kaip giedodavo, čiabuviai smalsiai klausydavoparapijų bažnyčios, yra dvasiniai centrai, si. Pamažu, norėdami įminti vieno ar kito
puoselėjantys dar jėzuitų paliktas apeigas instrumento paslaptį, prisidėdavo ir patys.
ir tradicijas. Dauguma šių miestelių gyven- Taip misijų vietose apsigyveno muzika,
tojų nėra tiesioginiai redukcijų indėnų pa- užėmusi reikšmingą kasdienybės dalį. Ši
likuonys, o atvykėliai iš kiek toliau – Santa istorinė jėzuitų misijų kūrimosi Paragvajuje detalė jautriai atkurta režisieriaus RolanKruso ir jo apylinkių.
Praėjus daugiau nei pusantro šimto do Joffe 1986 m. pastatytame kino filme
metų nuo jėzuitų išvykimo, 1930 m. atvy- „Misija“ (angl. The Mission), pelniusiame
ko pranciškonai. Misijos pradėjo atgyti. Šį daugybę apdovanojimų.
Restauruojant bažnyčias rasta tūkstanprocesą ypač suaktyvino ir 1972 m. atvykęs bei Čikitanijoje likęs šveicaras archi- čiai natų lapų, kuriuose – Europos kompotektas bei medžio meistras Hansas Rothas zitorių, pačių jėzuitų bei vietinių sukurta
(1932–1999), kurį jėzuitai siuntė restau- muzika. Miesteliuose gausu muzika besiruoti vienos iš redukcijų bažnyčių. Beveik dominčių ir ją studijuojančių jaunuolių. Per
tris dešimtmečius architektas kruopščiai Mišias nestinga nei muzikantų, nei giedotoatkūrinėjo benykstančias bažnyčias, mokė jų. Gyvuoja Didysis Čikitanijos misijų orvietinius medžio amatų. Šiandien medžio kestras, kurio atlikėjai tęsia tai, ką prieš tris
dirbtuvėse, kurios užsiima ne tik restau- amžius pradėjo jų protėviai. Nuo 1996 m.
ravimu, bet ir priima užsakymus medžio kas antri metai Čikitanijos bažnyčiose
skulptūroms bei kitiems medžio darbams, rengiami didžiuliai tarptautiniai baroko
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muzikos festivaliai, pritraukiantys geriausius pasaulio muzikantus, taip pat gausybę turistų ne tik iš netolimo Santa Kruso,
bet ir kitų šalių. Tai vienas svarbiausių
Bolivijos kultūrinių renginių, liudijantis
įspūdingą jėzuitų palikimą: anuomet miškų glūdumoje buvo gaminami klasikiniai
instrumentai, jais mokomasi groti ir pasiekiama neįtikėtinų rezultatų. Pasakojama,
kad indėnai stebėtinai tiksliai atkartodavo
girdėtas melodijas. Redukcijų bažnyčiose skambėjo vargonai. Juos jėzuitai buvo
užsakę Potosi mieste, kuris tuomet buvo
klestintis amatų ir meno centras. Pagal šio
instrumento pavyzdį kitoms bažnyčioms
vargonus vietos gyventojai darėsi patys.
Tokiu pat būdu vietiniai išmoko pasidaryti
arfas, violončeles, smuikus, klavikordus ir
jais mokėsi groti. Niekada patys nematę ir
negirdėję, būrė net orkestrus.
Nors čikitų vaizduojamasis menas
ir patyrė atvežto europietiškojo baroko
įtaką, tačiau vietos tradicija labai ryški.
Misionieriai neribojo vietinių vaizduotės, o pastarųjų talentas leido sukurti
ir mažiausią medinę detalę, ir didžiulį
bažnyčios kompleksą. Meno kalba tarp
beraščių žmonių buvo tapusi pagrindine – juk anuomet jėzuitų globojamose
teritorijose buvo kalbama daugiau nei
trisdešimčia dialektų.
Dėl šio Čikitanijos kultūrinio paveldo redukcijų grandinę lanko žmonės
iš viso pasaulio. Populiariausias laikas – Didžioji savaitė, kupina spalvingų
procesijų, folkloro bei profesionalios
baroko muzikos ir stebinančio kontrasto: unikalios jėzuitų misijų gyvenvietės su
įspūdingomis bažnyčiomis, o kiek atokiau – žmonės, tebegyvenantys šiaudais
dengtose trobelėse, supamose, atrodo, neįžengiamų miškų. Stebėdamas aplinką, lankydamas redukcijų istoriją primenančias
ekspozicijas, klausydamasis svetingų vietinių ar misiją atliekančių vienuolių, junti,
kokį dvasinį paveldą atokiose Pietų Amerikos vietovėse paliko europiečiai jėzuitai.
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Šiandien galime tik įsivaizduoti, kiek
dvasinių ir fizinių jėgų reikėjo jėzuitams
misionieriams indėnų genčių gyvenamuose
miškuose. Dauguma šio ordino vienuolių
buvo kilę iš kilmingų, intelektualių europiečių šeimų, patys puikiai išsilavinę, kalbėję keletu kalbų. Nepaisydami daugybės
pavojų, pėsčiomis jie skynėsi kelią tropiniais miškais ir džiunglėmis, o patekę į visiškai nepažįstamą laukinę aplinką tikriausiai kentė daugybę nepatogumų dėl maisto,
ligų, klimato, tačiau rado būdą prisijaukinti
laukinėmis vadinamas gentis, telkė žmones,
juos gydė ir lavino, nepaliaudami statė Dievo namus (ant keleto bažnyčių virš durų yra
lotyniškas užrašas: DOMUS DEI ET PORTA COELI (Dievo namai ir dangaus vartai)
ir kartu skelbė Jo žodį. Sekdami Kristumi,
jie tarnavo mažiausiesiems.

Šv. Rapolo bažnyčios puošybos detalė.
Autorės nuotraukos

Straipsnyje perteikti asmeniniai įspūdžiai, patirti 2011 m. balandį keliaujant
Čikitanijoje (Bolivija) į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktomis vietovėmis,
taip pat remtasi brošiūra: Raúl Landívar
Justiniano. Los misioneros. Homenaje a la
conquista espiritual de los chiquitos en su
tricentenario (Misionieriai. Čikitų dvasinio užkariavimo trijų šimtų metų sukakčiai
paminėti). 1992.

Tikëjimo gyvenimas

T. Lionginas Virbalas, SJ

Kai įvairumas
netrukdo
vieningumui
Prieš metus gavau naują ir labai netikėtą misiją – Jėzaus Draugijos generalinio
vyresniojo buvau paskirtas vadovauti Popiežiškajai Rusų kolegijai Romoje. Turiu
prisipažinti, kad labai mažai teišmaniau
apie Rytuose gyvenančius mūsų tikėjimo
brolius ir seseris, tad buvo įdomu ne tik teoriškai juos pažinti, bet ir pačiam dalyvauti
Rytų apeigų liturgijoje, bendrauti su katalikais iš pačių įvairiausių kraštų – pradedant
Ukraina ir baigiant Iraku, Sirija, Indija.
Dauguma Rusų kolegijoje gyvenančių
studentų yra vadinamieji „graikai katalikai“. Ne vienas svečias, pamatęs kolegijoje
kryžių su trimis skersiniais, kurių apatinis
įstrižas, mano, kad pateko į stačiatikių koplyčią. Dar keisčiau jiems patirti, kad tikintieji žegnodamiesi pirma paliečia dešinį
petį, o paskui kairįjį, kad kunigų liturginiai
rūbai tokie pat kaip stačiatikių, o giedama
senąja slavų kalba. Dažniausiai manome,
kad katalikai visame pasaulyje yra visiškai
vienodi, tik po Vatikano II susirinkimo meldžiasi nebe lotyniškai, o gimtąja kalba. Tačiau tikrovė kur kas įvairesnė ir įdomesnė.
Tie, kas lankėsi Šventojoje Žemėje,
Šv. Kapo ir Prisikėlimo bazilikoje Jeruzalėje, akivaizdžiai patyrė krikščionių įvairumą.
Mat baziliką yra pasidalijusios skirtingos
krikščionių Bažnyčios, turinčios čia savo
koplyčias ir altorius: katalikų, stačiatikių,
armėnų, koptų, sirų. Jų dvasininkai rengiasi kitoniškais rūbais, labai skiriasi apeigos,
maldos, giesmės. Šį skirtingumą dažniausiai
priimame kaip skaudų krikščionių vienybės

trūkumą. Tie, kurie tiki, kad Dievo Sūnus
gimė ir gyveno Palestinos žemėje, kad Jeruzalėje buvo nukryžiuotas ir prisikėlė, deja,
nesugeba vieningai Jo garbinti. Priėmę tą
pačią Gerąją žmogaus išgelbėjimo Žinią,
krikščionys nesutaria, kaip kartu gyventi ir
melstis. Iš tiesų toks krikščionių susiskaldymas yra skaudus ir apgailėtinas. Tačiau ne
visada įvairumas reiškia skirtingumą. Netgi
katalikai, išpažįstantys vieną tikėjimą, priklausantys vienai ir tai pačiai popiežiaus
vadovaujamai Katalikų Bažnyčiai, priklauso įvairioms liturginėms tradicijoms, turi
skirtingas apeigas. Katalikų Bažnyčioje yra
per 20 tradiciškai nusistovėjusių ir oficialiai pripažintų viešos liturginės maldos būdų – apeigų.
Nieko nuostabaus, kad Kristų įtikėję įvairiausių tautų žmonės meldėsi savo
kalba, pamaldose naudojo jiems artimus
ir suprantamus ženklus, gestus, rengėsi
jiems būdingais rūbais. Skaudu dėl to, kad
neišliko vieningi, atitolo vieni nuo kitų.
Vakaruose įsivyravo Romoje nusistovėjusi liturginė tradicija, kuri pamažu išstūmė
kitas. Vis dėlto ir dabar Ispanijoje galime sutikti mozarabų, o Šiaurės Italijoje –
šv. Ambraziejaus apeigų tikinčiųjų. Tačiau
daugiausia skirtingų liturginių tradicijų yra
Rytuose (todėl jas vadiname Rytų apeigomis). Dėl teologinių nesutarimų, politinių
ir istorinių aplinkybių ten susiformavo
skirtingos krikščionių Bažnyčios. Vienu ar
kitu istoriniu laiku dalis šių Bažnyčių tikinčiųjų susijungė su Romos Katalikų Bažny-
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čia, išlaikydami savo tradicijas ir apeigas.
Taip atsirado Rytų katalikų Bažnyčios.
Skiriamos penkios didžiosios Rytų katalikų tradicijos: Aleksandrijos, Antiochijos,
Armėnų, Kaldėjų ir Konstantinopolio arba
bizantinė. Kiekvienai iš jų savo ruožtu gali
priklausyti net po keletą Bažnyčių. Pvz.,
dėl Egipto Aleksandrijos įtakos įsisteigė
koptų ir etiopų Bažnyčios. Antiochijos tradicijai priklauso graikai melkitai, maronitai, Indijoje gyvenantys sirai malankarai.
Mesopotamijoje kilusiai kaldėjų tradicijai
priskiriami ne tik kaldėjai, bet ir Indijos
sirai malabarai.
Lietuviams, žinoma, geriausiai pažįstami bizantinės tradicijos krikščionys,
daugiausia slavų kraštų tikintieji, mūsų
vadinami stačiatikiais. Jie tikėjimą priėmė
iš krikščionių, gyvenusių rytinėje Romos
imperijos dalyje, kurioje vyravo ne lotynų,
o graikų kalba ir kultūra. 1596 m. Brastoje
įvykęs bažnytinis susirinkimas paskelbė
stačiatikių ir katalikų susijungimą – uniją,
pagal kurią stačiatikiai pripažino popiežiaus viršenybę ir pagrindines katalikybės
dogmas, bet išlaikė savo liturgiją, bažnytinę slavų kalbą, hierarchiją ir papročius.
Brastos unijos šalininkus imta vadinti unitais arba graikų (t. y. Rytų) apeigų katalikais. Susivienijimas apėmė tik dalį Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje gyvenusių
stačiatikių ir jų vadovų. Deja, per kelis vėlesnius šimtmečius santykiai tarp katalikų,
ypač graikų apeigų katalikų ir stačiatikių,
buvo permainingi ir dažnai labai įtempti.
Graikų apeigų Katalikų Bažnyčia Rusijos
imperijoje buvo persekiojama, o XIX a. visai panaikinta. XX a. pradžioje atsikūrusios
Bažnyčios veikla 1946 m. sovietų valdžios
vėl buvo sustabdyta prievarta sujungus su
Rusijos Stačiatikių Bažnyčia.
1990 m. Sovietų Sąjungoje įvykusios
permainos suteikė galimybę vėl atsikurti
ir graikų apeigų katalikams, kurių didžioji
dalis gyvena Ukrainoje. Šiandien čia jų priskaičiuojama apie 5,5 mln., yra 12 vysku-
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pijų ir arkivyskupijų, daugiau kaip 2 tūkst.
kunigų. Plačiai pasklidusius Ukrainos išeivius unitus devyniose šalyse vienija dar 18
vyskupijų. Skaičiai padeda susidaryti bendrą vaizdą, bet atskleidžia ne viską. Kam
paskutiniu laiku teko lankytis Ukrainoje,
pastebėjo gyvą religinį gyvenimą, atnaujintus vienuolynus, jaunimą bažnyčiose.
Lvove įkurtame katalikiškame universitete
mokosi apie 600 studentų, kariuomenėje
atsirado kapelionų. 2011 m. kovo mėnesį
buvo išrinktas naujas vyriausiasis Ukrainos Graikų apeigų Katalikų Bažnyčios
arkivyskupas. Juo tapo pats jauniausias iš
rinkimuose dalyvavusių vyskupų – 41-erių
Sviatoslavas Ševčiukas. Tai taip pat davė
naują stiprų impulsą šiai Bažnyčiai.
Lietuvą su graikų apeigų katalikais sieja ne tik Didžiosios Kunigaikštystės istorija
ir aktyvus vaidmuo sudarant Brastos uniją.
Vilniuje, nuo Aušros Vartų eidami jėzuitų
Šv. Kazimiero bažnyčios link, ir šiandien
negalime nepastebėti puošnių Bazilijonų
vartų. Už jų kieme – Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčia. Joje apeigos
vyksta kitaip nei kitose Vilniaus katalikų
bažnyčiose ir labiau panėšėja į stačiatikių. Tai ir yra Rytų apeigų mūsų tikėjimo
broliai. Šiandien jų Lietuvoje nedaug – tik
keli šimtai, jiems patarnauja keli kunigai.
Dauguma gyvena Vilniuje, kitur pamaldos
vyksta nereguliariai.

Graikų apeigų katalikai švenčia Eucharistiją
Romos šv. Antano Abato bažnyčioje
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Kita lietuvių sąsaja su Rytų apeigomis – per Bažnyčios siekį apaštalauti tarp
rusų kilmės katalikų. Rusijoje Stačiatikių
Bažnyčia visada buvo didžiausia ir labiausiai paplitusi, todėl rusų tautybės žmonėms,
norėjusiems tapti katalikais, buvo nelengva
priprasti prie lotyniškosios tradicijos. Norėdama jiems padėti, Katalikų Bažnyčia leido
švęsti Rytų apeigų liturgiją. Ypač tai buvo
aktualu tada, kai pačioje Rusijoje siautėjo
bet kokį tikėjimą siekęs išrauti Stalino teroras.
1930 m. lietuvis marijonas Pranciškus
Bučys (1872–1951) buvo įšventintas Rytų
apeigų vyskupu ir paskirtas rusų katalikų
vizitatoriumi Vakarų Europoje. 1932 m.
jis pašventino altorių Romos šv. Antano
Abato bažnyčioje, pritaikytoje švęsti Rytų
apeigų liturgiją. Ši bažnyčia priklauso Popiežiškajai Rusų kolegijai, įkurtai rengti
Rytų apeigų katalikų kunigus. Po Vatikano
II susirinkimo kolegija pasitarnavo ryšiams
su Rusijos stačiatikiais užmegzti ir palaikyti. Rusų kolegijoje ir dabar gyvena ne tik
graikų apeigų katalikai, bet ir keletas stačiatikių studentų iš Rusijos bei Ukrainos,
priklausančių Maskvos patriarchatui. Visi
jie studijuoja Romos popiežiškuose universitetuose ir institutuose.
Rusų kolegija nuo pat įkūrimo 1929 m.
buvo patikėta Jėzaus Draugijai. Iš lietuvių

jėzuitų su šia kolegija labiausiai susijęs
t. Vincentas Pupinis (1920–1993). Po
Antrojo pasaulinio
karo iš Vokietijos
jis atvyko studijuoti
į Romą ir apsigyveno Rusų kolegijoje.
1947 m. buvo įšventintas Rytų apeigų
kunigu, kurį laiką
šioje kolegijoje dirbo ekonomu. Paskui T. V. Pupinis, SJ
keletą metų patarnavo Austrijoje atsidūrusiems pabėgėliams iš Rusijos, vėliau 12
metų dirbo tarp Brazilijoje pasklidusių rusų
katalikų. Grįžęs į Romą iki gyvenimo pabaigos vėl darbavosi Rusų kolegijoje Romoje ir Vatikano radijuje.
Rytų apeigų jėzuitų yra ir šiandien,
daugiausia Artimųjų Rytų provincijoje
bei Ukrainoje, kuri kaip atskira sritis priklauso jėzuitų Rusijos regionui. Jėzuitams
Ukrainoje vadovauja iš Kanados atvykęs
ukrainiečių kilmės tėvas Davidas Nazaras.
Kasmet į Draugiją čia įstoja vienas du nauji
kandidatai, todėl per keliolika metų susidarė
gražus jaunų jėzuitų būrelis, jiems padeda
iš kitų provincijų atvykę tėvai. Chmelnickyje įkurti jėzuitų rekolekcijų namai – vie-
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ni aktyviausių Ukrainoje. Aštuoniadienes
šv. Ignaco Dvasines pratybas per metus čia
atlieka iki 20 įvairių tikinčiųjų grupių. Jėzuitai Ukrainoje leidžia dvi knygų serijas:
Ignatiana Series – publikuojami dvasinės
literatūros klasikai, Studia Rationis – skirta
Bažnyčios istorijai, ypač Jėzaus Draugijos
istorijai šalyje. Šiais leidiniais siekiama
atskleisti, koks nepagrįstas yra ilgus metus skleistas šmeižtas apie jėzuitus. Lvove
Jėzuitų tarnyba pabėgėliams atvėrė namus
prieglobsčio ieškantiems užsieniečiams.
Šiuose namuose jie ne tik gali apsigyventi,
bet ir gauna teisinę pagalbą, mokosi kalbos.
Jėzuitai sulaukia daugybės prašymų vadovauti rekolekcijoms, dvasinio vadovavimo
kursams, atidaryti mokyklas.
Žodis „katalikiškas“ graikų kalboje
reiškia „visuotinis“. Sakome, kad Katalikų
Bažnyčia yra visuotinė, nes paplitusi visame pasaulyje, tačiau joje laikomasi įvairių
liturginių tradicijų ir apeigų. Kitų apeigų
katalikų pažinimas padeda suvokti, kad
svarbiausia ne išoriniai, gal labiau į akis
krintantys dalykai: kalba, liturginiai rūbai,
paveikslai ar šventovių architektūra, o bendras Evangelijos tikėjimas, kurį išpažinti
galime skirtingomis kalbomis, bei priklausymas vienai Kristaus Bažnyčiai, vienijančiai įvairių tautų ir rasių žmones.

Keletas jėzuito, žurnalo „Croire aujourd’hui“ („Tikėti šiandien“) redaktoriaus t. François Boëdeco įžvalgų,
kodėl ignaciškasis dvasingumas atliepia mūsų laiko poreikius1.
„Ignaciškasis dvasingumas turi ateitį
Bažnyčioje, nes yra iš šio pasaulio, leidžia
jame darbuotis ir kartu pastebėti pasaulyje veikiantį Dievą. Šia prasme ignaciškasis dvasingumas [...] priklauso [...] tiems
šiandienos ir rytojaus vyrams bei moterims, kurie jame randa ir ras kelią į Dievą,
uoliai atlikdami savo žmogiškąsias pareigas“, – rašė jėzuitas t. Jeanas Claudas
Dhôtelis2, daug prisidėjęs prie ignaciškojo dvasingumo sklaidos visuomenėje.
Tad kaip yra šiandien? Ką atrandame
Ignaco dvasinės patirties šerdyje, jo siūlomoje peržvalgoje? Kaip šį dvasingumą
vertiname praėjusių amžių šviesoje? Kas
šiandienos vyrams ir moterims gali padėti
dvasinių ieškojimų kelyje? Stabtelėkime
ties keletu žinomų ignaciškojo dvasingumo bruožų, paprasčiausiai bandydami
atskleisti, kaip puikiai jie tinka mūsų laikams ir mūsų amžininkų lūkesčiams3.

TROŠKIMO SVARBA

Ignacas – troškimo žmogus, ir kaip tik
dėl to jis yra mūsų laiko žmogus. Visi turi
troškimų. Radikaliau mąstant, pats žmogus
yra troškimas. Troškimas netgi rodo gyvenimo vyksmą. Kol žmogus nepasiekė savo
kelionės pabaigos, tol juda, o troškimas ir
1

20

Šis straipsnis turi dvi dalis. Antroji bus išspausdinta kitame žurnalo „Laiškai bičiuliams“ numeryje.
2 Straipsnyje „Les Jésuites de France, Chemins actuels
d’une tradition sans rivage“, 1987.
3 Šios mintys remiasi t. Dhôtelio straipsniais žurnalo
„Vie Chrétienne“ priede „Suppléments Vie Chrétienne“.
Vienas jų išverstas į lietuvių kalbą: Jean Claude Dhôtel,
SJ, Ignaciškasis dvasingumas. Gairės. Krikščioniškojo
gyvenimo bendruomenė, 2006. (Vert. past.)
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Ignaciškojo dvasingumo
aktualumas šiandien
yra tai, kas jį judina. Trokšti gyventi, išlikti gyvam, pranokti save, kurti, siekti sėkmės... Žmogus iškelia sau tikslus, bet juos
pasiekęs negali nurimti. Kaip sako apaštalas Paulius: „Mes žinome, kad visa kūrinija
iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina“ (Rom
8, 22). Pirmoji dvasinė Ignaco patirtis buvo
esminio troškimo suvokimas.
Noras skatinti šį vyrų ir moterų troškimą atitinka šiandienos pasaulio poreikius.
Tačiau ne taip lengva suvokti, kad tikrasis
ir visą tikrovę apimantis mūsų gyvenimo
troškimas yra Dievo troškimas. Tam reikia
laiko.

Dievo troškimas:
gyvenimo troškimas

Štai kodėl Ignacas mus kviečia jausti
gilią pagarbą žmogui, jo istorijai, jo asmeninei kelionei. Visuose žmogiškuose
santykiuose, ypač kai išgyvenamos dvasinės patirtys, svarbu niekada nepamesti iš
akių evangelinio būdo priimti, pasitikti kitą
tokį, koks jis yra, ir ten, kur jis yra savo
istorijoje: su savo klausimais, rūpesčiais,
apsisprendimais. Turime ne primesti kitam
savąjį Dievo troškimą, kad ir koks puikus
jis būtų, bet leisti jam atpažinti jo troškimą
savu ritmu, savais etapais, išreikštą savais
žodžiais per tai, kas atsiskleis jo autentiškame santykyje su Dievu.
Tad leiskime, kaip siūlo Ignacas, „Kūrėjui tiesiogiai bendrauti su kūriniu, o kūriniui – su savo Kūrėju ir Viešpačiu“ (Dvasinės pratybos, 15). Toks veikimo būdas
atrodo puikiai tinkamas ir net būtinas mūsų
laiko žmonėms, visuomet išgyvenantiems
dvejopą pagundą: arba visiškai nieko nedrįsti pasakyti apie Dievo meilę, arba bet
kokia kaina siekti atvesti kitą prie savo supratimo ir savo keliu. Gili pagarba kitam

asmeniui neturi nieko bendra su pastangomis „įsidėti jo vėliavą į savo kišenę“.
Studijuodamas Paryžiuje, Ignacas galutinai perkeis savo kambario draugo Pranciškaus Ksavero troškimą, primindamas
jam vieną evangelinį klausimą: „Kokia gi
žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet pakenkti savo gyvybei?“ (Mk 8, 36).

DVASINIO POKALBIO
MENAS

Dabar sustokime prie dvasinio pokalbio. Jis labai naudingas, nes prieinamas visiems ir visais gyvenimo atvejais, nesvarbu, kur būtume ir kokį darbą dirbtume.
Ir savo laiškuose (kurių parašė per
6 tūkst.), ir daugybėje susitikimų šv. Ignacas klausosi ir kalba. Jis klausosi, apie ką
kalbama, nors tai ne visuomet dvasiniai
pokalbiai. Ignacas pradeda nuo to, ką išgirdo, nesvarbu, ar tai būtų politiniai,
ekonominiai, ar šeimyniniai klausimai,
asmeninės ar kolektyvinės problemos; jis
atpažįsta širdžių rūpesčius iš jų priimtų
sprendimų ir prabyla, norėdamas pamažu
vesti į kitą lygmenį – dvasinę šių dalykų
prasmę. Tad dvasinis pokalbis yra ne pamaldus kalbėjimasis apie dvasinius dalykus, bet gebėjimas kalbėtis apie viską, taip
pat ir politinius ar ekonominius klausimus,
tik dvasinėje plotmėje, taip, kad iš to būtų
gaunama dvasinės naudos, kurioje išryškės Dvasios vaisiai: džiaugsmas ir širdies
ramybė, palankumas ir susitaikymas, meilė artimui.

Būdas būti su kitais

Tai ne improvizacija, todėl Ignacas norėjo, kad jo sūnūs būtų kompetentingi ne
tik kultūros bei teologijos srityse, bet kad
taip pat rūpestingai mokytųsi, kaip sakoma
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Draugijos Konstitucijose, „bendravimo su
žmonėmis meno“.
Tad ką mums reiškia kalbėtis? Žinoma,
turime mintyje ne banalų pokalbį, kai nieko
nepasakoma, kai sustojama ties bendrais ir
paviršutiniškais dalykais. Ne, čia kalbama
apie kitokį pokalbį. Štai ką apie tai sako
t. Jeanas Yves’as Calvezas viename žurnalo „Etudes“ („Studijos“) straipsnyje:
„Pokalbis – [...] terminas, kurį taip brangino daugelis Ignaco bendražygių, man
visuomet bylojo apie pagarbą, išankstinės
nuostatos nebuvimą, plano neturėjimą, taip
pat dėmesį, suvokimą, kad kam nors galima padėti visiškai netikėtai. Visa tai labai
tinka mūsų laikams.“
Ši giluminė įžvalga apie mūsų bendrabūvį su kitais labai aiškiai siejasi su
Bažnyčios misija. Prisiminkime popiežių
Paulių VI, jau 1964 m. savo enciklikoje
„Ecclesiam suam“ nedviprasmiškai kalbėjusį apie pokalbį: „Bažnyčia turi eiti į
dialogą su pasauliu, kuriame gyvena. Bažnyčia tampa žodžiu; Bažnyčia tampa žinia;
Bažnyčia tampa pokalbiu.“

dravimas nėra kito žmogaus nustelbimas
savo žodžiu. Tai veikiau leidimas kitam
atrasti savąjį žodį, kad galėtų išsakyti, kaip
gyvena, kaip tas ar kitas dalykas jį liečia,
veikia, kaip galbūt jį kalbina Evangelijos
žodis ir ką keičia jo gyvenime. Tai reiškia,
kad mes esame pasirengę ką nors priimti
iš kito ir kad tai darome su meile ir laisvai.
Kitu atveju mūsų pokalbis bus netikras. Jis
nepavyks.
Kaip tik per tokį pokalbį mes galime perduoti bent truputį to, kas šiandien man atrodo
būtiniausia mūsų visuomenei, – vilties. Šiuo
klausimu tėvas P. Valadier4 labai teisingai
sako: „Manau, kad vienas pirmųjų krikščionio – drauge ir visos krikščionybės – uždavinių yra padėti žmogui viltis, patikėti pačiu
savimi.“ Šiek tiek toliau jis priduria: „Prieš
pateikdama nurodymus, taisykles, moralės
normas, krikščionybė, būdama sandoros religija, mums pirmiausia sako: „Tu esi Dievo
mylimas, tu esi pats svarbiausias jo akyse,
todėl turi tvirtai stovėti ant kojų.“ Manau,
kad ši vilties tarnystė gali būti labai paprastai
išgyvenama dvasiniame pokalbyje.

Atrasti savąjį žodį

Esu sujaudintas, matydamas, koks
yra poreikis klausytis ir poreikis kalbėti!
Žmonėms reikia kalbėtis, todėl pokalbis
puikiausiai gali užsimegzti ir atsitiktinai,
priklausomai nuo kiekvieno žmogaus
gyvenimo aplinkybių. Tai reiškia, kad
kitą galime sutikti ten, kur jis yra: su jo
džiaugsmais ir skausmais, jo klausimais,
lūkesčiais, bei tada, kai, bent iš pirmo
žvilgsnio, jis neturi lūkesčių ir nekelia
klausimų. Kito žmogaus atžvilgiu tai reikalauja mūsų malonaus, palankaus a priori.
Šv. Ignacas sako, kad „kiekvienas geras
krikščionis veikiau turi stengtis gera prasme aiškinti artimo teiginį, negu jį smerkti“
(Dvasinės pratybos, 22). Mes ne visuomet
taip elgiamės! Ir vis dėlto tai gali pakeisti susitikimą ir leisti, kad kas nors įvyktų.
Tam reikia atidumo bei pagarbos. Ben-
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RASTI DIEVĄ VISUOSE
DALYKUOSE

Esame pripratę prie šio posakio ir galbūt užmirštame, koks naujoviškas jis buvo
Ignaco laikais ir toks tebėra šiandien.
Vienas iš mūsų laiko iššūkių yra rasti
teisingą santykį su religija. Manau, kad
šiandien kyla du pavojai. Pirmasis – atskyrimas. Vienoje pusėje būtų darbas, atsakomybės, įsipareigojimai, dideli reikalavimai, sandėriai ir kompromisai, subtilūs
klausimai, galbūt moralinės dviprasmybės,
su kuriomis apsiprantama, o kitoje pusėje –
Dievas, tikėjimas, įsitikinimai, „dozuota“
religinė praktika. Tarp šių dviejų sričių
nėra jokio ryšio, tarsi religinė plotmė neturėtų nieko bendra su mūsų realiu gyvenimu. Tarsi Dievas mums visiškai neturėtų
4

Le christianisme a-t-il un aveniu? (Ed. St Augustin,
2000).
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ką jame pasakyti. Galiausiai tarsi Dievas
pasireikštų tik religijoje. Tai mane skatina
kalbėti apie kitą pavojų.
Antrasis pavojus yra pirmojo atmaina.
Pasaulis baugina, jis nėra geras, todėl gali
kilti noras pabėgti nuo jo į dvasinę plotmę,
į šiek tiek nežemišką, neįkūnytą dvasingumą, kuriame svarbu tik viena – mano intymus, asmeninis santykis su Dievu, ypač
jei jis man teikia malonumo, ramybės, jei
pamaloninamas mano dvasinis jausmingumas. Gyvenime man nereikia kitų žmonių,
vien Dievo gana. Kiti manęs nebedomina,
svarbu tik Dievas. Žinoma, aš sutirštinu
spalvas, nes teikti pirmenybę Dievui, lygiai
kaip ir siekti patirti Dievo meilę, gelbstintį
jo artumą, yra pageidautina ir teisėta. Tik
su sąlyga, kad abiem atvejais tai nebūtų bėgimas nuo savo žmogiškos padėties. Nepamirškime, kad krikščioniškoji egzistencija
yra žmogiškoji egzistencija. Kaip visuma,
ji turi būti veikiama Kristaus Dvasią atitinkančių pasirinkimų. Dievas prabyla kaip tik
į šią žmogiškąją egzistenciją ir kaip tik joje
mes turime jį atrasti.

Kontempliuoti savo gyvenimą,
kontempliuoti pasaulį...

Šią dvasinę įžvalgą šv. Ignacas atrado
ilgainiui. Jis priėmė ją kaip malonę, leidusią atrasti kitokį maldos būdą, paremtą

viskuo, iš ko susidėjo jo gyvenimas.
Rasti Dievą visuose dalykuose. Dievas
mus tam kviečia. Dvasinių pratybų pabaigoje šv. Ignacas siūlo Kontempliaciją meilei įgyti. Kontempliuojant reikia į ką nors
žvelgti. O tai, kas atsiveria prieš mūsų akis,
yra pasaulis ir jo istorija, mano gyvenimas ir
jo vingiai. Bet žvelgdamas į praeitį tikėjimo
akimis ir matydamas savo kelią pastebėsiu,
kad juo mane vedė Dievas. Nuo šio atspirties taško mano žvilgsnis gali išsiplėsti iki
pasaulio ir jo istorijos: suprantu, kad visa
turi prasmę, nes kaip tik pasaulyje ir jo istorijoje atbaigiamas Meilės įsikūnijimas. Ir
tai vyksta per pačius paprasčiausius mūsų
egzistencijos dalykus – tuos, kuriuos mums
duota patirti, išgyventi. Tad visas mūsų gyvenimas yra proga sutikti Dievą, atrasti jo
artumą, jo veikimą, sekti juo ir jam tarnauti.
Ar gaminame valgį, ar rašome straipsnį kitam dvasinio leidinio numeriui, ar dalyvaujame savivaldybės posėdyje, ar slaugome
ligonį, ar stebime saulėlydį... nėra – neturėtų būti – atstumo tarp įprasto kasdienio ir
dvasinio gyvenimo. Visas mūsų gyvenimas
privalo būti išgyventas su Dievo Dvasia.
Iš prancūzų kalbos išvertė
Kristina Rankelytė
Vie Chretienne,
2005 m. gruodis (Nr. 513)
T. V. Šimkūno nuotr.
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Leiskime Dievui
daryti stebuklus, –
ragina Tarptautinės lyderystės akademijos lektoriai t. Rytis Gurkšnys, SJ,
ir ses. Regina Simonavičiūtė, CSC, šiandien siūlantys naudotis mūsų ausiai
vis dar neįprastai skambančiais metodais, iš tiesų paremtais laiko patikrintais
dvasiniais principais.

Terminas koučingas (angl.
coach – treneris) kilęs iš
sporto srities: kiekvienas
sportininkas turi trenerį,
vedantį jį į pergales. Koučingo paslauga – tai asmenybės tobulinimo procesas
siekiantiems ambicingų
tikslų. Koučerio ir kliento
bendravimas padeda klientui siekti rezultatų visose
gyvenimo srityse.
Lyderis – tai žmogus, turintis aiškią, tikslią ir paprastą
viziją, siekiantis išnaudoti
savo galimybes bei padedantis kitiems atskleisti
tai, kas juose geriausia, pakylėjantis juos į aukštesnį
veiklos lygmenį ir ugdantis
asmenybes, peržengiančias
savo susikurtas ribas.
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T. Rytis: Vienas iš Jėzaus Draugijos 35-osios generalinės kongregacijos dokumentų apie šiandienę jėzuitų tapatybę
vadinasi „Liepsna, įžiebianti kitas“. Jis mane, kaip jėzuitą, ir
įkvepia darbuotis, rengti mokymus Lyderystės akademijoje,
kurios veikla yra paremta ne tik šiuolaikiniais psichologijos,
sociologijos, organizacinės elgsenos, bet ir jėzuitų lyderystės
principais. Šiame dokumente, kurį gali perskaityti visi, sakoma, kad mes, jėzuitai, turime būti kaip liepsna, kad turime
aukotis, ieškoti naujų būdų, nesusitaikyti su esama ekonomine situacija, su nesėkmėmis, netektimis, nusivylimu, bet, kaip
ragina Jėzus, šviesti ir patys būti šviesa, būti optimistai, idealistai ir tuo užkrėsti kitus. Jeigu Jėzus ir Dangaus karalystė yra
svarbiausi dalykai mūsų gyvenime, privalome jiems atiduoti
viską, ką turime geriausia, ir tai daryti naudodamiesi šiuolaikinėmis priemonėmis, kad Dievo karalystė paliestų kiekvieno
žmogaus širdį, kiekvieną šeimą, kiekvieną organizaciją.
Ypatingas šv. Ignaco veikimo būdas liudija, jog jis naudojosi visomis to meto priemonėmis, kad jėzuitai galėtų efektyviai apaštalauti. Pvz., pirko brangias vilas užmiestyje, kas
anais laikais vienuolijai buvo neįtikėtinas dalykas – tas pats,
kas būti mafijozu šiandien. Tačiau Ignacas buvo įsitikinęs, kad
žmogui būtinas poilsis, atgaiva, ir jėzuitai scholastikai važiuodavo iš Romos, to purvino miesto, pailsėti, atsigauti. Mes irgi
naudojamės Ignaco išradingumu, drąsa, kūrybiškumu bei sumanumu diegiant naujoves... Dar vienas principas, kuriuo vadovaujasi jėzuitai, yra pasaulio vertingumo pripažinimas. Tai
teigiamas požiūris į pasaulio įvykius ir į kitus žmones, net ir į
tuos, kuriuos sunku priimti, teigiamas požiūris į esamą padėtį
ar ekonominę situaciją. Tokia nuostata mus išlaisvina, leidžia
įžvelgti naujų galimybių sunkumuose, nugalėti baimes ir panaudoti Kūrėjo mums dovanotas galias.
Ses. Regina: Mūsų Šv. Kotrynos seserų kongregacijos
įkūrėja Regina Protmann taip pat elgėsi tiems laikams itin
drąsiai – 1583 m. įsteigusi veiklią moterų vienuoliją. Už tokius dalykus galima buvo keliauti ant laužo, nes po Tridento
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susirinkimo moterų veiklos sritys buvo dar
labiau apribotos (vokiškasis „trijų K“ principas), o vienuolėms liko tik klauzūra. Ses.
Regina Protmann buvo vokietė, įgijusi visą
anuomet įmanomą išsilavinimą ir supratusi,
į kokius poreikius būtina atliepti pirmiausia. Kai į Braunsbergą atvyko jėzuitai, jie
ėmė mokyti berniukus, o mūsų įkūrėja –
mergaites, nes iki tol jos buvo mokomos tik
namuose. Sesuo irgi išradingai plėtojo savo
veiklą, nes labai mylėjo Dievą, Bažnyčią ir
žmones.
Dabar mūsų ordinas yra tarptautinis,
daugelyje šalių mūsų seserys dirba srityse,
kurios šiandien aktualios: ligoninėse, mokyklose, slaugos įstaigose, rūpinasi narkomanais, vaikais iš gatvės.
T. Rytis: Šv. Ignacas Dvasinių pratybų
„Pradžioje ir pagrinde“ sako, kad žmogus
yra sukurtas Dievą garbinti, šlovinti ir jam
tarnauti. Tai – pagrindinis tikslas, kurio siekdami mes naudojame tam tikras priemones
arba jų atsisakome, jei jos neveda į tą tikslą,
dėl kurio gyvename žemėje. Sekdami Ignacu, visame pasaulyje jėzuitai ieško naujų
priemonių, pasitarnaujančių pagrindiniam
žmogaus gyvenimo tikslui. Viena iš tokių
priemonių yra koučingas.
Paprastai koučeriai nekalba apie Dievą,
sielą, Dangaus karalystę, apie Jėzaus mokymą, o mūsų Lyderystės akademija tuo
ir ypatinga, kad mes nebijome kalbėti apie
dvasinius dalykus. Mes norime parodyti
žmonėms, kad koučingą gali papildyti dvasingumas, ir atvirkščiai – koučingas gali padėti dvasiniame gyvenime. Keli mano bendraminčiai 2009 m. nusprendė įkurti viešąją
įstaigą, kuri užpildytų tam tikrą nišą, padėtų
atsiliepti į poreikį, kurio neužpildo kiti konsultavimo centrai, lyderystės ar koučingo
mokyklos.
Mokymuose ir seminaruose dažnai pabrėžiu ignaciškąjį Magis principą: ką galiu
daugiau padaryti dėl Kristaus, kaip galiu
labiau tarnauti? Ką galiu atlikti su didesne
meile, kaip galiu labiau išnaudoti save ir

man tekusias Dievo dovanas? Šį klausimą
kelti siūlo daugelis lyderystės mokytojų.
Kaip aš galiu būti geriausias savo srityje,
kaip galiu dar geriau pasitarnauti organizacijai, kaip galiu labiau jaustis jos šeimininku, „prezidentu“, net ir neturėdamas
direktoriaus posto. Kaip galiu įkvėpti kitus
labiau aukotis, atskleisti savo galimybes,
kaip galiu diegti naujoves, ieškoti būdų, kad
organizacija būtų veikli ir sėkminga. Mūsų
kursų dalyviai vienbalsiai sutinka, kad jeigu
visi būtų lyderiai, besistengiantys prisiimti
atsakomybę už organizacijos sėkmę – mokykloje mokytojai, Bažnyčioje visi jos nariai, įstaigoje jos darbuotojai jaustų tokią pat
atsakomybę kaip vadovas, – tokia organizacija tikrai pirmautų, augtų ir klestėtų.
Kitas svarbus šv. Ignaco principas –
„rasti Dievą visuose dalykuose“. Dažnai
žmonės nori Dievą „sudėti“ tik į patogią
sekmadienio dėžutę, o paskui visą savaitę
kapanotis, tarsi jo nė nebūtų. Bet Ignacas
skatina Dievą rasti visur – ir versle, ir kūrybinėse idėjose, ir naujovėse, ir finansuose, ir santykiuose, ir dvasiniame žmogaus
gyvenime, – praktiškai visose gyvenimo
srityse.
Aišku, gal kai kam keistai skamba, kad
Dievą galima atrasi kylant karjeros laiptais ar tvarkant finansus, kad siekimą būti
geriausiam savo srityje ar įmonėje galima
suderinti su krikščioniškuoju mokymu. Paprastai mes turime išankstinį nusistatymą,
kad pinigai, verslas ar politika yra nešvaru.
Nešvarus gali būti tik požiūris, nusiteikimas, vedantis į savanaudiškumą, godumą
ar valdžios siekimą. Net ir Jėzus pinigų nelaikė blogiu, tik dažnai kritikavo požiūrį į
juos. Ir mes lyderystės programoje ugdome
naują, platesnį, galima sakyti, krikščionišką, Šventuoju Raštu pagrįstą požiūrį į pagrindines sritis, kur mes galime lyderiauti,
augti, ugdyti save ir kitus: asmeninį gyvenimą, turtą, sveikatą, santykius, veiklą,
dvasingumą. Juk visa tai neatskiriama nuo
mums dovanoto gyvenimo žemėje.
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Ses. Regina: Visi siekiame tobulumo.
Būdami katalikai, mes norime kuo geriau
praleisti kiekvieną gyvenimo dieną. Tačiau kaip tikėjime siekti tobulumo? Kaip
tikinčiam žmogui būti geru vadovu? Aš
pati tapau vienuolijos vadove, o anksčiau
daug metų buvau jaunimo vadovė. Norisi
gerai atlikti savo pareigas. Užsienyje vadovus rengia, o Lietuvoje? Ką Bažnyčia gali
duoti vadovams? Čia yra spraga. Per pamokslus dažnai girdime moralinius paraginimus, tačiau jeigu sau jų negali pritaikyti,
kaip tuomet tobulėti?
Tad baigusi teisės studijas įstojau į Lyderystės ir pokyčių valdymo magistrantūros
studijas, kad geriau atlikčiau savo pareigas,
kad išmokčiau vadovauti. Jau studijuodama pajutau, kiek tai duoda naudos, vėliau
susipažinau su koučingu. Žinau, kad šis terminas daug kam naujas ir kad kalbininkai
siūlo koučingą vadinti ugdančiuoju vadovavimu, tačiau koučeris konsultacijose ne
vadovauja, o leidžia, kad žmogų vestų Dievo Dvasia, jis tik atveria tam kelią.
T. Rytis: Koučeris tiki, kad žmogus turi
potencialą – Dievo duotas dovanas ir galias,
kurias reikia atskleisti. Kaip geriau tai padaryti, pats žmogus turi nuojautą – Ignacas tai
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vadina dvasių atpažinimu. Ten, kur jaučiu
daugiausia ramybės, paguodos, džiaugsmo,
įkvėpimo, tikėjimo, kad man pavyks, galiu
manyti, kad tai mano gyvenimo kelias. Jį
žmogus atranda pats, o koučerio misija panašesnė į dvasios palydėtojo.
Ses. Regina: Koučingas ir atsirado siekiant žmogų grąžinti prie šaknų, priminti,
kad jis buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą. Dievas mus sukūrė laisvus, džiugius, laimingus, jis tiki, kad mes išskleisime tai, ką
jis mums dovanojo. Dievas pasitiki mumis
ir duoda laiko šioje žemėje. O mes patys, ar
džiaugiamės, ar dėkojame už praėjusią dieną? Ar vis dėlto galvojame, kad tas negerai,
anas negerai, trečias negerai?..
T. Rytis: Mūsų mokymai remiasi pasaulietiniais principais, bet mes naudojame
labai daug pavyzdžių iš įvairių žmonių ir
asmeninio gyvenimo, taip pat iliustruojame, ką apie tai sako Šventasis Raštas, ignaciškasis dvasingumas ir jėzuitų istorija.
Ses. Regina: Žmonės čia randa tai, ką
duoda Bažnyčia, kurios jie ieško, bet kelio
į ją atrasti negali. Žmonės ieško dvasingumo, o šiuo atveju turi tam tikrą garantą, kad
Bažnyčia padės nepaklysti.
T. Rytis: Mūsų veikla prasidėjo nese-
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niai, mokymus vedame kiek ilgiau nei metai, ir juose dalyvauja labai įvairūs žmonės.
Kai kurie turi labai stiprius krikščioniško,
katalikiško gyvenimo pagrindus, yra dalyvavę įvairiuose seminaruose, rekolekcijose, bet atėję čia randa naują požiūrį ir
tuo džiaugiasi. Kiti žmonės būna nusivylę
Bažnyčios sielovada, parapija; gal turėjo
blogų patirčių, iš vaikystės atsineštą blogą
nuostatą Bažnyčios atžvilgiu, o mes siūlome teigiamą požiūrį ir į Bažnyčią, ir į gyvenimą, ir į žmogaus galimybes. Pas mus
ateina ir Dievo ieškantys žmonės, ir kitų
religijų atstovai. Nesame tradicinė akademija, stengiamės, kad žmonės gautų ne tik
žinių, įžvalgų, pavyzdžių, bet praktiškai tai
taikytų savo asmeniniame gyvenime, darbe, veikloje, santykiuose šeimoje, organizacijoje, bendruomenėje – visos sritys yra
svarbios.
Regina užsiminė, kad esame Dievo pašaukti gyventi laimingą gyvenimą, džiaugtis juo ir atpažinti, kas mus dar labiau uždegtų. Žinoma, visi turime sunkumų, tą
džiaugsmą daug kas temdo, o laimės, kurios siekiame, dažnai nepatiriame, vargina
ligos, visokios negalios, įžeidimai ir atstūmimai, bet mes stengiamės žmonėms padėti, duoti įrankius, kaip iš to pakilti, kaip
net ir sunkioje Lietuvos ekonominėje situacijoje išlikti ir džiaugtis gyvenimu, būti lyderiu ten, kur esi, kurti ką nors nauja, atrasti, kokios tavo stipriosios savybės, ką tau
išties patinka daryti, apie ką svajoji. Didelė
tikimybė, kad tai ir yra tavo pašaukimas,
kad ten gali labiausiai atsiskleisti.
Ses. Regina: Pvz., kaip, rodos, lengvai krepšininkai atlieka tritaškį metimą!
Tačiau nepagalvojame, kad šis tariamas
lengvumas pelnytas ilgomis treniruotėmis, o mes savo dvasiniame gyvenime ar
treniruojamės? Ar mokomės, pvz., priimti
nesėkmę, ligą, netektį, iškylančius sunkumus? Anksčiau to vaikai mokėsi iš tėvų,
tikėjimas buvo labai stiprus, dabar to nebeliko, užtat atsirado Bažnyčios kritika.

Aš nieko nedarau, neinvestuoju, neieškau,
kokios mano vertybės, kokia mano gyvenimo vizija, mano ir Dievo svajonė, nekeliu klausimo, ką, išeidamas iš šio pasaulio,
norėčiau būti pasiekęs arba ką būsiu jam
davęs, ar būsiu įgyvendinęs tai, kam buvau
pašauktas, užtat esu viskuo nepatenkintas
ir nelaimingas.
T. Rytis: Daug knygų parašyta apie
lyderystę, saviugdą, pozityvų nusiteikimą, apie vidinį išgydymą, bet kyla klausimas, kodėl tiek mažai sėkmingų žmonių,
tiek mažai išgydymo stebuklų, kodėl tiek
nedaug lyderių visuomenėje ir valdžioje?
Mes ir stengiamės atsakyti į šitą klausimą,
parodyti, kad vien žinios, perskaitytos knygos ar vienas kitas principas, kurį bandėme
taikyti, yra tiktai kelio pradžia. Mokyklose
ir universitetuose nemokoma, kaip atrasti
savo pašaukimą, mėgstamą veiklą, talentus, kaip įsivardyti tikslus, kaip išnaudoti
savo galimybes, kaip nugalėti sunkumus ir
baimes, kaip padėti kitiems atskleisti tai, ką
jie turi geriausia. Lyderystės akademija yra
tam, kad žmonės nuosekliai siektų, dėtų
pastangas, suvoktų savo gyvenimo tikslą,
atrastų tikrąjį pašaukimą, kokiai užduočiai
juos Dievas pakvietė, kas uždega jų širdis, kur yra jų svajonės, ką jie gali duoti
kitiems.
Sutinkame žmonių, kurie nemėgsta
savo darbo, nesutaria šeimoje, nepatenkinti savo pajamomis, sveikata, neturi vidinės
ramybės ir jėgų ką nors keisti, o kažkada
jie svajojo apie didelius siekius, norėjo
kurti nuostabų gyvenimą. Daugelio širdyse dar vis dega ši Kūrėjo įžiebta ugnelė...
Žinoma, kartais pakanka ir vieno Dievo
prisilietimo, kad gyvenimas pasikeistų, tačiau tai neatpalaiduoja mūsų nuo būtinybės
stengtis. Dievas laukia, kad mūsų tikėjimas
būtų paremtas darbais, kad per juos mes
dar labiau jam atsivertume ir leistume daryti stebuklus mūsų gyvenime.
Užrašė Jūratė Grabytė
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Kaip nauja
papildo sena
Pokalbis su viešojo kalbėjimo mokymų
treneriu ir koučeriu Valdemaru Chmielevskiu.

– Ilgą laiką su šv. Ignacu „susidurdavau“ kartą per metus. Mat netoli vietos,
kur gyvena mano uošviai, beveik prie Baltarusijos sienos, Priciūnuose, yra XIX a.
šv. Ignaco garbei pastatyta koplytėlė. Prie
jos per atlaidus susirenka aplinkinių kaimų
gyventojai. Ten pirmą kartą išgirdau apie
Ignacą Lojolą bei šį tą apie ignaciškąjį dvasingumą. Man patiko ir dvasių atpažinimo
principas, ir tai, kad šv. Ignacas buvo riteris,
tvirtas vyras. Vėliau, kai ieškojau būdų pabūti tyloje ir išgirsti, ką Dievas man kalba,
ko iš manęs tikisi, koks mano pašaukimas,
gyvenimo tikslas, prasmė ir t. t., žmona sužinojo apie jėzuitų rengiamas rekolekcijas,
ir aš susidomėjau... 2009 m. nuvažiavau į
dvasinių pratybų „Pradžią ir pagrindą“. Rekolekcijos man labai daug davė, supratau,
kad ignaciškasis dvasingumas man išties
tinka.
Šv. Ignacas Dvasinėse pratybose sako,
kad žmogaus gyvenimo tikslas yra Viešpatį
Dievą garbinti, šlovinti, jam tarnauti ir per
tai pasiekti amžinąjį gyvenimą. Darydamas
tai, žmogus jaučiasi laimingas, gyvenimas
įgyja prasmę. Visa kita, materialiniai dalykai, net ir tokie, kaip sveikatos buvimas
ar nebuvimas, yra tik priemonės siekiant
pagrindinio tikslo. Pvz., jeigu žmogus pirmiausia rūpinasi sveiku gyvenimo būdu, iš
savo ir kitų patirties galiu pasakyti, kad vis
kas nors bus negerai, gyvenime vis trūks
džiaugsmo ir prasmės. Bet jeigu, kaip sakoma Šventajame Rašte, Dievas yra pirmoje
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vietoje, tuomet ir visa kita atsiranda savo
vietoje. Ignaciškasis dvasingumas man
padeda dalykus „sustatyti į vietas“ ir tai,
žinoma, yra nuolatinis procesas. Nežinau,
ar kada nors būsiu iki galo suvokęs, ko Dievas iš manęs tikisi ir koks yra mano pašaukimas, bet gal ir įdomu, kad nuolat esame
kelyje, nuolat reikia skaityti Šventąjį Raštą
ar, pvz., medituojant, įsiklausyti ir atskleisti, ką Dievas mums sako. (Žinoma, didžiulis iššūkis yra tam rasti ir laiko, ir vietos –
turime tris vaikus nuo 4 iki 12 metų, namie
nuolatinis šurmulys... Juokiasi.)
Kartais galvoju, ar užtenka rekolekcijų kartą per metus, tačiau ignaciškosiose
tiek daug visko įvyksta, tiek įvairiausių
išgyvenimų tenka patirti... Po rekolekcijų
užrašuose ir pasąmonėje išlieka daugybė
dalykų, ir tikiu, kad kasdieniai sprendimai,
mintys, įžvalgos yra rekolekcijų ir buvimo
tyloje padarinys. Iki kitų metų išties to pakanka.
Mano gyvenime labai reikšmingi buvo
2008-ieji metai, kai baigiau mokslus Maskvos retorikos ir oratorinio meistriškumo
universitete ir iš esmės pakeičiau darbą –
pradėjau mokyti viešojo kalbėjimo kaip nepriklausomas mokymų treneris. Be to, tais
pačiais metais baigiau koučingo mokyklą
ir tapau sertifikuotu koučingo specialistu.
Tikiu, kad atsitiktinumų nebūna – kad ir
ignaciškasis kelias, ir koučingas buvo Dievo dovana, Šventosios Dvasios vedimas...
Šiuolaikiniame pasaulyje galime pa-
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siekti įvairiausių tikslų – pakeisti darbą,
profesiją, gyvenamąją vietą ar būdą. Sudėtingiau atskleisti, ko iš tikrųjų žmogus
nori. Tai padaryti ir padeda koučingas. Kai
susipažinau su jo metodais, pirmiausia
panorau pritaikyti sau, kad išsiaiškinčiau,
kam aš esu, koks mano gyvenimo tikslas,
kokia mano gyvenimo misija, koks mano
pašaukimas, ir, žinoma, norėdamas padėti
kitiems.
– Koučingas jums padėjo atsakyti į
klausimus apie gyvenimo tikslą, prasmę,
pašaukimą. Ar tikinčiam žmogui nepakanka maldos, Šventojo Rašto, rekolekcijų, dvasinio palydėjimo ir kitų Bažnyčios
siūlomų dvasinių priemonių?
– Tikėjimas mums atskleidžia, kad svarbiausias ir pagrindinis gyvenimo tikslas yra
išganymas. Gyvenimą reikia pereiti taip,
kad būtum vertas Dievo karalystės. Bet
kyla klausimas, ką turiu daryti šiandien?
Ką pasirinkti? Kelių daug, pradedant nuo
labai plačių, pvz., eiti į vienuolyną ar kurti
šeimą. Vėliau kyla smulkesni klausimai:
kokia turi būti mano profesinė veikla, ar
privalau ką nors daryti visuomenės labui,
ką veikti laisvalaikiu? Koučingas padeda
atrasti tuos kelius ir keliukus, vedančius
svarbiausio tikslo link. Tikėjimas yra kaip
švyturys, o pasitelkus koučingą, jo link keliauti galima smagiau, darant tai, kas teikia
prasmę, kad nereikėtų jos ieškoti „anapus“,
o Dievo karalystę galėčiau patirti jau čia,
žemėje.
Man gyvenimas prasmingas tada, kai
keldamasis iš ryto džiaugiuosi, kad šiandien laukia daug smagių darbų, kad susitiksiu žmonių, kurie mane įkvepia, o jeigu
kils sunkumų, žinau, kad juos įveiksiu, nes
turiu jėgų. Koučingas yra labai konkretus
dalykas. Tai ir metodai, ir pasaulėžiūra,
ir pagalba, ir palaikymas, kad žmogus atrastų, kas jam svarbiausia, kokių tikslų jis
nori siekti ir kaip tai gali padaryti. Žinoma,
meditacija, dvasinis palydėjimas taip pat
padeda. Tačiau lygiai kaip meditacija yra
vienas iš maldos būdų, koučingas yra vie-

nas iš būdų, padedantis atsakyti į rūpimus
klausimus.
Šiandien daug kalbame apie dvasingumą, ir šis žodis dažnai praranda savo prasmę. Iš tiesų dvasingumas – tai santykis su
Dievu. Koučingas jo neatstoja, nes čia nėra
sąlygų veikti Šventajai Dvasiai, įsiterpti tikėjimui. Tai grynai pasaulietiški metodai,
bet koučingas taip pat gali padėti rasti kelią
link Dievo. Pokalbyje, kuriame dalyvauja
klientas ir koučeris, pastarasis turi būti kaip
veidrodis. Atėjęs pasikalbėti žmogus mato
save tarsi veidrodyje, ir jam tampa aiškiau,
kaip turėtų elgtis. Jeigu palygintume koučingą su ignaciškuoju dvasiniu palydėjimu,
sakyčiau, kad tai labai panašu, tik palydint
dalyvauja ir Šventoji Dvasia. Į Dievą netikintis žmogus, atėjęs į koučingą, žino ir
tiki, kad turi neribotas galimybes, nori atskleisti savo talentus ir suvokti, ką toliau
daryti. Kai ateiname pas dvasios palydėtoją, taip pat norime atskleisti savo neribotas
galimybes, bet tai darome bendradarbiaudami su Dievu.
Stebėdamas, kaip koučingas man asmeniškai padeda eiti per gyvenimą, jaučiau,
kad jo metodai yra veiksmingi, bet kažko
vis dėlto stigo. Vėliau supratau, kad man
trūko, jog nustatant tikslus ir siekius dalyvautų Šventoji Dvasia. Kai prisidėjo šitas
veiksnys, tai buvo dantratis, iš tiesų pajudinęs ir suteikęs veikimo prasmę gyvenimo
mechanizmui.
– Tačiau dvasios palydėtojas turi padėti žmogui ne tik atskleisti savo galimybes,
bet ir atpažinti įvairiais žaizdas, netobulumus, klaidas.
– Lankant Gyvenimo ir tikėjimo instituto rengiamus dvasinio palydėjimo kursus
man didelis atradimas buvo tai, kad ignaciškojo dvasinio palydėjimo metodas nesiūlo duoti patarimų. Jei patariama, nebent
po dvasinio pokalbio. Palydėtojas privalo
kelti klausimus, įdėmiai klausytis ir skatinti
savarankiškai mąstyti, daryti įžvalgas, kalbėti – to mus mokė ir koučingo mokykloje.
Dvasiniame pokalbyje klausimai keliami
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tam, kad žmogus, padedant Šventajai Dvasiai, pats suprastų, kur jam eiti ir kaip tai
daryti. Nei dvasios palydėtojai, nei koučeriai nesielgia kaip psichologai, nurodantys,
kaip konkrečiai reikėtų elgtis. Koučingas
padeda susitelkti mąstant apie dabartį bei
ateitį, o psichoterapija dažniausiai ragina
iš dabarties mintimis persikelti į praeitį, o
paskui į ateitį. Koučingo metodai taip pat
gali padėti atpažinti įvairias žaizdas, netobulumus, klaidas. Svarbiausias klausimas –
o ką darysime atpažinę? Koučingas aiškiai
sako: atpažinai – palik tai praeityje. Geriausia žinia apie praeitį yra ta, kad ji baigėsi.
O tu turi neribotas galimybes bei visus išteklius eiti pirmyn. Be to, jei prisiminsi ir
praktiškai įgyvendinsi Jėzaus mokymą
nuoširdžiai atleisti sau ir artimui, žaizdų
gydymo ir tikslų siekimo procesas bus dar
spartesnis bei efektyvesnis.
Aš, kaip koučeris, esu įsitikinęs, kad
žmogus tikrai turi visas galimybes atpažinti
Dievo veikimą ir išmokti girdėti jo balsą, o
kad tai sunku, gal ir gerai. Per tai taip pat tobulėjama. Aš irgi svarstau, kodėl gyvenime
esti sunkumų, kodėl mums reikia tikėjimo.
Manau, jei norime būti verti Dievo karalystės, turime subręsti. Privalome ugdyti save
ir kitus, kad jau dabar gyventume taip, kaip
įsivaizduojame gyvenimą danguje. Greičiausiai neatsitiks taip, kad sąmoningai
pykstantis, vagiantis, keršijantis žmogus po
mirties iškart persikeistų. Dabartiniai gyvenimo sunkumai turbūt yra tam, kad išbandytų, rengtų mus būti vertais Dievo karalystės.
Tačiau įvairiuose išbandymuose Dievas niekada nepalieka mūsų vienų. Pasiūlo sprendimą, suteikia galimybę tobulėti. Reikia tik
būti atviram Dievo veikimui, įsiklausyti, ką
jis mums sako, bei nuolankiai su juo bendradarbiauti einant jo pasiūlytu keliu. Nuostabios ir veiksmingos priemonės tam – ignaciškasis dvasingumas, dvasinės pratybos,
dvasinis palydėjimas bei koučingas.
Kalbėjosi Jūratė Grabytė
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Edward Carter

Mes turėtume būti linksmi ir laimingi
Viešpatie, gyvenime tiek daug blogio,
skausmo ir kančios –
žmogaus dalia mums niekada neleidžia to pamiršti.
Tačiau gyvenimas turėtų būti laimingas
ir kupinas džiaugsmo.
Būdami krikščionys, mes turėtume būti ypač laimingi.
Jei tokie nesame, atrodo,
lyg išduotume Tavo Gerąją Naujieną.
Kartais gyvename, lyg Tavimi netikėtume,
lyg Tu nebūtum tapęs Žmogumi,
lyg nebūtum atėjęs suteikti mums
gyvenimo pilnatvės, lyg nebūtum prisikėlęs.
Tu, Tėvas ir Šventoji Dvasia mylite mus –
ir tai yra mūsų laimė.
Galėti mylėti Dievą – tai taip pat yra mūsų laimė.
Mylėti vienas kitą, kartu dirbti, kartu linksmintis,
vien būti kartu – štai kur mūsų laimė.
Yra daug priežasčių, kodėl galime būti laimingi.
Iš tikrųjų būti krikščioniu – reiškia būti laimingam.
Kristau, tik ši diena tikrai yra mano.
Vakardiena jau praeitis.
Aš negaliu jos atšaukti, negaliu dar kartą jos išgyventi.
Rytojus dar ne mano ir nežinau, ar jo sulauksiu.
Nežinau, kada ir kaip,
bet viena diena mano gyvenime nebeturės rytojaus.
Viešpatie, žinau, kad kartais aš per daug gyvenu praeitimi
arba per dažnai svajoju apie ateitį.
Aš galiu pasimokyti iš praėjusių dienų ir
ieškoti padrąsinimo būsimosiose,
bet nei praeitis, nei ateitis neturėtų
užimti viso mano dėmesio.
Būk šiandien su manimi, Viešpatie.
Padėk man suprasti, kokia nuostabi ši diena,
kiek joje galimybių gyventi, mylėti, ką nors pasiekti.
Iš anglų kalbos išvertė Nijolė Kersnauskaitė
www.skambekizodi.org
Konstantino Karašausko nuotr.
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T. Mindaugas Malinauskas, SJ

Krikščioniškoji
meditacija

Meditacijos poreikis. „Trokštu pažinti
Jėzų“, – atsidūsta jaunuolis kunigui. Šis paduoda teologinę knygą apie Jėzų. Jaunuolis
paskaito ir neranda, ko trokšta... Jo dvasiniam gyvenimui reikia kažko daugiau. Atliepas į šį troškimą gali būti meditacija.
Ne vien religijų išpažinėjai, bet įvairiausių sričių atstovai vis dažniau kalba apie
meditacijos poreikį. Anot jų, tai sveika,
naudinga, stiprina, laisvina, ugdo žmogų...
O kodėl svarbu medituoti krikščioniui?
Dievo troškimas. Žodis „meditacija“
kilęs iš lotynų kalbos meditatio, kuris yra
hebrajiško žodžio hagah vertimas ir reiškia
nuolatinį Dievo žodžio kartojimą, pamaldų
„murmėjimą“. Pats Dievas ragina: „Neleisi
šiai Mokymo knygai pasitraukti nuo savo
lūpų, bet kartosi ją dieną ir naktį, kad ištikimai laikytumeisi viso, kas joje parašyta“
(Joz 1, 8); „Jis Viešpaties įstatymu džiaugiasi ir šnabžda jo mokymą dieną ir naktį“
(Ps 1, 2). Pamaldus Dievo žodžio kartojimas nėra savitikslis, bet veda į sąmoningą,
atsiduodantį bendravimą su Dievu, kurio
Žodį ir medituojame. Savo prigimtimi meditacija – pagalba maldai, antraip ji neatitiktų savo pirminės paskirties. Tai susitikimas su Dievu, be kurio bet kokia religija
yra pavojinga.
Įvairios meditacijos. Nors žmonės ir
supasaulėjo, jie vis tiek imasi įvairiausių
meditacijų. Siekdami dvasinės naudos nori
viską išmėginti, tačiau ne visa įvairovė
dera su krikščioniškuoju tikėjimu. Biblijos
žodis ragina: „Visa ištirkite ir, kas gera, palaikykite!“ (1 Tes 5, 21). Praktikos, pade-
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dančios atkurti natūralias kūno ir psichikos
funkcijas, – atsipalaidavimas, baimės ir
streso atsikratymas ar tiesiog pagalba būti
čia ir dabar, – gali padėti krikščioniškajai
meditacijai. Medituodamas žmogus atsiveria dvasinei tikrovei. Tad jei atsiveriama ne
Biblijoje apreikštam gyvajam Dievui, tai
yra asmeniniam, mylinčiam ir kuriančiam
žmogų Tu, tuomet meditacija nėra krikščioniška. Gera susitikti su gyvuoju Dievu,
jį medituoti, kaip ir „ieškoti Dievo karalystės ir jo garbės“ (Mt 6, 33).
Trejopas TU: Tu, kuris aukščiau už
mus, Tu, kuris esi su mumis, Tu, kuris esi
mumyse. Dievas yra visur ir visur gali būti
randamas. Dievas yra Trejybė ir nedaloma Vienybė, tačiau galima kreiptis į Tėvą,
kaip esantį aukščiau už mus, į Sūnų, kaip
į vieną iš mūsų, ir į Šventąją Dvasią, kaip
gyvenančią mumyse. Dangiškasis Tėvas
apsireiškė mums iš amžinos savo buveinės,
Jėzus tapo vienu iš mūsų, o Šventoji Dvasia apsigyveno mumyse.
Tu, kuris esi mumyse
Pirmiausia esu Dievo akivaizdoje, esu su
Dievu čia ir dabar. Dievo vardas yra „Aš
esu Esantysis“ (Iš 3, 14), todėl santykis su
juo visada užmezgamas dabartyje. Dievas
ištikimas ir nekintantis: čia ir dabar su mumis yra tas pats per amžius veikęs Dievas.
Susitikimas su Dievo didybe, Šventų Švenčiausiuoju gali baiminti ir skatinti nuolankumą. Maldoje reikia panaudoti visas sielos
galias: supratimą, atmintį, valią, jausmus,
sąmonę. Žmogus maldoje yra suvokiantis –
mąstantis, atsimenantis, o ne svajojantis,
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veikiantis – ne pasyvus, jaučiantis – ne sustingęs, stebintis – ne abejingas, esantis – ne
nugrimzdęs į nebūtį.
Medituoju. Gyvasis Dieve, Tu esi čia.
Esi manyje. Esi dabar. Esi mano buvimo
pagrindas. Aš nuolankiai esu toks, koks
esu, čia ir dabar, Tavo akivaizdoje. Leidžiuosi į savo vidų, į savo vidinį aš, susitikti su Tavimi. Tu visada ten esi pirmasis –
mane be paliovos kuri, gaivini, stiprini.
Maldingas kvėpavimas. Kurdamas
žmogų, Dievas kvėpė į jį gyvybės alsavimą
(plg. Pr 2, 7) ir juo nuolat palaiko (plg. Job
33, 4). Kvėpavimas, kaip ir gyvenimas, –
Dievo dovana, kuri visą mūsų esybę skatina grįžti į pirminį santykį su kuriančiu
Dievu. Kvėpuodamas priimu ir atiduodu,
lygiai taip elgiuosi ir melsdamasis.
Medituoju. Įkvepiu ir iškvepiu – į save
ir iš savęs. Esu ramus priešais Tave – iš
Tavęs ir į Tave. Priimu ir atiduodu. Laikau ir atsitraukiu. Įkvepiu ir priimu Tavo
Dvasią, Tavo meilę, Tavo ramybę. Iškvepiu ir paleidžiu visą nerimą, baimes, visus
sunkumus, savo trūkumus. Priimu Tavo
valią, Tavo vedimą, Tavo veikimą. Patikiu
savo planus, savo valią, savo jėgas...
„Imk ir priimk, Viešpatie, visą mano
laisvę, atmintį, protą ir valią, viską, ką turiu ir valdau. Tu, Viešpatie, man tai davei,
Tau viską grąžinu. Viskas yra Tavo, tad
viską tvarkyk pagal savo valią. Tik suteik
man savo meilę ir malonę, nes man to užtenka“ (šv. Ignacas).
Tu, kuris su esi mumis
Krikščionybė – ne meditatyvi, bet istorinė-kristocentrinė religija. Tai gyvas kreipimasis visu savo gyvenimu į Žmogumi
tapusį Dievą, Jėzų Kristų. „Jeigu lūpomis
išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad
Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas“ (Rom 10, 9).
Širdies malda. Žmogus ilgesingai ieško žodžių pokalbiui su Dievu, „...ir Dvasia
ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk
nežinome, ko turėtume deramai melsti, to-

dėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais
atodūsiais“ (Rom 8, 26). Nuo pirmųjų dienų Bažnyčia šiais atodūsiais šaukiasi Viešpaties Jėzaus.
Medituoju. Ateik, Viešpatie, Jėzau.
Viešpatie, pasigailėk, Kristau, pasigailėk.
Jėzau, pasitikiu Tavimi. Jėzau Kristau,
gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs,
nusidėjėlio...
Dievo Žodžio ragavimas. Ilgametėje
Bažnyčios tradicijoje atsirado lectio divina
praktika Dievo žodžiui priimti. Šis būdas
turi kelis etapus: Dievo žodžio skaitymą
(lectio), apmąstymą (meditatio), maldą
(oratio), įsižiūrėjimą (contemplatio). Naudojantis šią praktiką žmogus kviečiamas
priimti Dievo žodį visomis sielos ir kūno
galiomis.
Tu, kuris aukščiau už mus
Dievas, nors ir nėra mums tolimas, visada bus neįsivaizduojamai daugiau nei tai,
ką jaučiu ir suprantu. Iš savo gerumo jis nužengė pas žmones, kad visus patrauktų prie
savęs. Šv. Paulius rašo, kad Jėzus, būdamas
Dievas, nusižemino iki kryžiaus mirties, todėl „Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam
vardą, kilniausią iš visų vardų“ (plg. Fil 2,
9), kad visi kiltų į Jį. „Todėl sakoma: kildamas aukštyn, nusivedė sugautus belaisvius
ir davė žmonėms dovanų“ (Ef 4, 8). Kildami aukštyn gauname Viešpaties dovanų.
Medituoju. Sustoju. Nurimstu. Jaučiu,
suvokiu, įsisąmoninu, kas dedasi manyje
ir su manimi. Visą save turiu tarsi savo
glėbyje, savo rankose. Esu Dievo akivaizdoje. Jis laukia manęs, priima mane. Matau jo veidą, rankas, šviesą, kurioje jis gyvena. Viską, ką turiu, keliu į jį ir atiduodu,
paleidžiu, pavedu ar tiesiog parodau jam,
atveriu. Visu savimi veržiuosi aukštyn. Pasitikiu: Dievas viską priima ir palaimina,
perkeičia, gydo ir viskam vadovauja.
Kvietimas medituoti. Meditaciją būtina atlikti – apie ją kalbėti reikia tiek, kiek
tai padeda ieškoti tikro kelio pas gyvąjį
Dievą. Geros kelionės medituojant!
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50 metų
Jėzaus
Draugijoje
(Tęsinys. Pradžia praeitame numeryje.)
1987 m. pagaliau kaip ekskursantas pirmą kartą 10 dienų lankiausi Lietuvoje. Su
jėzuitais kelis kartus susitikau tėvų Romualdo Blažio ir Donato Valiukonio namuose Žvėryne. Labiausiai atsimenu klausimą
apie Mišias, aukojamas atsisukus į žmones.
Per pietus net teko sriubos lėkštę panaudoti
liturgijai pavaizduoti. T. Jonas Danyla sakė:
„Mes skaitėme dokumentus, bet nesupratome, ką tai reiškia.“ Taip įspūdinga buvo
susitikti, su jėzuitais pabendrauti! 1989 m.
iš įkalinimo ir tremties jau buvo grįžęs
t. Sigitas Tamkevičius, kurį susitikau skautų steigiamajame suvažiavime. Būtų įdomu senuose pasuose pažiūrėti, kiek kartų
1989–1996 m. keliauta į Lietuvą!..
1997 m., kai t. Jonas Boruta tapo vyskupu, Draugijos generolas mane paskyrė
provincijolu. Visas pasaulis vertėsi aukštyn
kojom: rūpėjo Čikagos namai, o čia – persikraustymas (buvau įsitikinęs, kad Lietuvoje
liksiu iki gyvos galvos ar ilgiau). Atvykus
buvo svarbu raštinės darbą išplėtoti, nes
Čikagoje turėjau geros patirties. Rūpėjo ir
visi kiti darbeliai bei atsakomybės, priklausančios provincijolui.
Bandžiau iš mūsų brolių jėzuitų išklausti, kaip jie tuos 50 metų liko ištikimi Drau-
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gijai, gyvendami atskirai, retai susitikdami,
dirbdami įvairiausius darbus. Jie pasakojo
taip, lyg tie metai būtų viena diena... Galima tik žavėtis jų meile Draugijai ir Bažnyčiai, tarnyste žmonėms. Kadangi t. Jono
Danylos laikais nebuvo įmanoma normaliai dokumentų tvarkyti, renkant duomenis
asmens byloms net kai kurie kunigai neatsiminė, kada į Draugiją įstojo, ne visiems
buvo aišku, kad įstojimo data yra naujokyno pradžia, o ne įžadų diena. Tačiau
lankydamasis Lietuvoje ar susitikdamas
mūsiškius kitur, t. generolas Peteris Hansas
Kolvenbachas vis pabrėždavo: „Jūs esate
tikri jėzuitai.“ Turbūt iš patirties žinojo, ką
reikia pakartotinai patvirtinti. Visi užsienio
jėzuitų vedami kursai, rekolekcijos, svečiavimasis turėjo šią nuostatą padėti įtvirtinti.
Du kartus gyvenime drauge su kitais
teko Vilniaus senamiesčio maketą iš molio ar gipso daryti – išvingiuoti upių vagas,
nubrėžti gatves, sudėlioti svarbesnius pastatus. Tad daug kas jau buvo sava ne tik iš
nuotraukų, bet ir iš tokio rūpestingo rankdarbio. Tačiau niekas negali įsivaizduoti
jausmo, kylančio pačioje Šv. Jonų bažnyčioje, Vilniaus universitete ar bet kurioje
kitoje vietoje prie Draugijos praeities pri-
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silietus. Negi iš tiesų vaikščioji tuo pačiu
grindiniu kaip Andrius Bobola ar Andrius
Rudamina, ar..., ar... Dar kitoks jausmas,
kai šiek tiek dėstai Vilniaus universitete,
lauki vaiduoklių prie buvusios Šv. Juozapo
ir Nikodemo bažnyčios, su meile žiūri į buvusį naujokyną, terciatą, Šv. Stepono bažnyčią bei kitas su Draugija susijusias vietas... Ir visuomet su šypsena straipsniuose
tekdavo pastebėti, kaip vengiama minėti
universitetą steigusius ir beveik 250 metų
jame dirbusius jėzuitus.
Aplankytos ir kitos senosios Draugijos
vietos. Kražiuose apgriuvusiame jėzuitų
kolegijos bendrabučio pastate buvo kolūkio sandėlis – taip įspūdinga kai kur pamatyti freskas ar kitus senovės likučius!
Per pamaldas, konferencijas, bendravimą
užsimezgė labai miela draugystė su Pašiaušės kaimo bendruomenėle.
Labai daug jėzuitų istorijos išmokau iš
t. J. Borutos, t. K. Matulionio, nes pačius
vyriausius – t. J. Danylą, t. J. Lauriūną ar
kitus – neilgai teko pažinti. Su t. J. Boruta lankant išsibarsčiusius jėzuitus, daug
įdomių ir jaudinančių dalykų išgyventa.
T. A. Šeškevičiaus paveikslėlių, nuotraukų
albumas – jo jėzuitiška „vieta“ sovietinių
persekiojimų laiku. Arba Sibire t. G. Dundai vieno kalinio metalo staklėmis pagaminta mažytė Mišių taurelė, kurią jis
norėjo t. generolui padovanoti, o šis sakė
brangų atminimą pasilaikyti. T. L. Treibšo
Rygoje tame pačiame kambaryje gyveno
per visas okupacijas, ištikimai saugodamas
jėzuitų namus. Netoli Daugpilio, Vasariškėse, gyvenęs t. L. Lapkovskis ir atgavus
laisvę baiminosi esąs sekamas. Buvo miela
Bijutiškio mokyklos bibliotekai keliskart
nuvežti naujų knygų – iš ten t. J. Danyla
provincijai daug metų vadovavo eidamas
visas pareigas – provincijolo, iždininko,
naujokų mokytojo... Labai liūdna, kad neįmanoma atrasti buvusio provincijolo, badu
tremtyje mirusio t. B. Andruškos kapo. Sibire pabuvojo 17 jėzuitų, žuvo jis vienas.

Visus stebina, kaip nuostabiai jėzuitai atsikūrė, nuo beveik griuvėsių iki padorių namų, nuo vargingų gimnazijų iki
aukščiausio lygio mokyklų. T. A. Gražulis
Vilniuje sugebėjo stebuklingai remontuoti
ir statyti, t. A. Baniulis – Kauno namus,
bažnyčią, gimnaziją prikelti. Sėkmingas
ir vaisingas su Draugija susijęs darbas bei
tarnystė – Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Kaune. Žinoma, finansiškai padėjo Vidurio
Europos jėzuitai, įvairūs fondai, užsienio
lietuviai, bet vietoje reikėjo organizuoti, ieškoti rėmėjų, derėtis su savotiškomis
savivaldybių valdžiomis, vesti bylas teismuose. Įrengiant jėzuitų namus Šiauliuose,
kieme rūpėjo išsaugoti senąsias obelis, vieninteles nacių okupacijos liudytojas – mat
anksčiau sode būta sandėliuko, kuriame
slėpti gelbėjami žydai.
Ir pogrindžio laikais, ir Atgimimo metu
bažnytinė vyresnybė Lietuvoje jėzuitais
pasitikėjo. Keliems teko svarbios pareigos
Kauno kunigų seminarijoje. Jėzuitai globojo ar dvasiškai palydėjo ne vieną moterų vienuoliją (t. P. Masilionis su keliomis
bendramintėmis sovietmečiu įkūrė naują –
Eucharistinio Jėzaus seserų – kongregaciją). Lietuvai laisvėjant, jėzuitams teko
ką tik grąžintos Vilniaus katedros vikarų,
katalikų TV programos vedėjų, atgautos Šv. Jonų bažnyčios Vilniuje rektorių
pareigos. Du jėzuitai (S. Tamkevičius ir
J. Boruta) paskirti vyskupais. Šv. Kazimiero bažnyčioje surengtos pirmosios ekumeninės pamaldos. Muzikiniai pusvalandžiai
sekmadieniais čia susitelkti traukė ir nebažnytinius žmones. Jėzuitų bažnyčiose
pradėta tvarkingai eilutėmis eiti Šv. Komunijos ir stovint ją priimti. Iš Šv. Jonų prasidėjo akademinė sielovada, abi gimnazijos
puoselėja mokinių savanorystę kaip svarbų
ugdymo aspektą.
Man būnant provincijolu po 50 metų
teko perleisti Monrealio Aušros Vartų parapiją vyskupijai, neturėjome, kas ten dirbtų. Puiku, kad dabar ir šios, ir tenykštės
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2010 m. Sekminės Lemonte

Šv. Kazimiero parapijos klebonas yra kun.
Paulius Mališka, mūsų parapijoje užaugęs,
domėjęsis Draugija (ir Brazilijoje daug
metų dirbęs). Lietuvoje vyskupijoms perleidome Klaipėdos ir Biržų parapijas. Tuo
metu pasibaigė t. S. Gaidelio tarnystė Australijoje, mirė abu Anglijoje dirbę latviai jėzuitai, Montevidėjaus parapija liko be jėzuito – šios parapijos žmonės su didele meile
ilgamečio klebono t. J. Giedrio pelenus bažnyčioje įmūrijo. Mūsų parapijos svarbą savaip liudija Urugvajaus provincijolas, gyvenantis t. J. Bružiko statytoje klebonijoje. Po
50 metų nustojome leisti žurnalą „Laiškai
lietuviams“, pradėjome dukart per metus
išeinančius „Laiškus bičiuliams“.
Vėlesnis provincijolas t. Aldonas Gudaitis dar trejus metus paliko mane Vilniuje. Tad turėjau galimybę užsiimti įvairia
sielovada, laikydamasis nuo pat atėjimo
į Draugiją priimtos nuostatos visuomet
padėti namų, darbų ar provincijos vyresniesiems, nes vadovo tarnystėje paprastai
jautiesi labai vienišas.

Lemontas

Po devynerių metų pertraukos vėl grįžti į JAV buvo įdomus nuotykis, labiausiai
dėl to, kad tenka gyventi vienam, neturint
artimesnės bendruomenės pasikalbėti, pasidalyti bei bendruomeninio akstino ką
nors veikti, keisti, išmokti. Darbas – gerai
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žinomas, nes ir pirmosios pareigos po šventimų buvo parapinės.
Gyvenimo sąlygos jau
kitokios. Ieškodamas
medžiagos apie Palaimintojo J. Matulaičio
misijos istoriją, užtikau Pasaulio lietuvių
centro steigimo raštus
ir sutartis su vyskupija
dėl misijos, kurias, pasirodo, ir pačiam apie
1987–1989 m. teko pasirašinėti.
Turbūt jau penkiolika metų stengiamės kaupti lėšas Lietuvai per vadinamąją
„Baltų jėzuitų plėtrą“. Dėl to kartais tenka
lankyti geradarius, kalbėtis su rėmėjais, parengti medžiagos, dėkoti, posėdžiauti su tarybos nariais. Dar vienur kitur liko Kauno
gimnaziją lankiusių, o iš naujai atvykusių –
baigusių Vilniaus gimnaziją. Džiugu, kai
lankiusieji jėzuitų gimnazijas ar bažnyčias
Draugiją mini geru žodžiu. Tai ypatingas
paveldas ir akstinas.
Kaip visuomet, taip ir dabar teberūpi
padėti jėzuitams Lietuvoje (tikėkimės, ir
Latvijoje) viena kita siunta. Vis dar stengiuosi rasti ir persiųsti iškarpų, daiktelių,
medžiagos apie misijas, jei kada nors Lietuvoje būtų įsteigta „Misijų stotelė“. Su
sesers Marytės ir kitų pagalba siunčiame į
Lietuvą naudingų leidinių, knygų.
Gražus sutapimas, kad 1673–1674 m.
pro Lemontą plaukė t. Jacques’as Marquette’as, iš indėnų sužinojęs apie vandens
kelią tarp Misisipės ir Didžiųjų ežerų.
T. Marquette’as mirė netoli lietuvių skautų Rako stovyklos Mičigane. Dažniausiai
vaizduojamas stovintis indėniškame laivelyje su plačia kepure ir jėzuito misionieriaus apsiaustu.
Kadangi nuo vaikystės domėjausi astronomija, į Lemontą atkeliauja dviejų žurnalų prenumerata. Seniau stovyklose buvo
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daugiau progų su vaikais, jaunimu žvaigždes stebėti, šį tą ir iš lietuviško dangaus
kūnų pažinimo papasakoti, teleskopu bent į
Mėnulį, porą planetų, kelis ūkus ar spiečius
pažiūrėti. Ir vis žavėtis Dievo pasauliu.
Atvykęs įstojau į Lemonto miestelio istorijos draugiją, kaip senienoms ir tinka.

Dabar

Sakydami „tikras jėzuitas“, įsivaizduojame tam tikras ypatybes ar veikimo būdą,
kaip mūsų dokumentai jį apibūdina. Tačiau
Draugija iš esmės yra jos nariai – tokie,

Savo knygos „Kaip atrodo dvasios?“ pristatyme
Lemonte 2010 m. gegužę

kokie yra, nors šventumo, uolumo ir kiti
idealai kartais skatina manyti, kad reikia
lygiuotis į kažkokią bendratį.
Po studijų patekau į šiek tiek man neįprastą aplinką. Brazilijoje ir Čikagoje mūsų
namuose visi būdavo per 20 metų vyresni,
dauguma subrendę ir mokslus baigę Europoje, kitos, ne čionykštės kultūros. Daugybę metų uoliai dirbę įvairiausius darbus,
nešdami karo ir kitas patirtas nelaimes,
atskyrimą nuo šeimos ir nutrauktus ryšius
su saviškiais, Lietuvos jėzuitai turi savo istoriją ir patirtį, kurios užsieniuose augęs iki
galo nesupras.

Per visus tuos dešimtmečius pajunti,
kiek paveldas veikia žmogų. Priešvatikaniniais laikais naujokyne ir vėliau vidinę
pusiausvyrą išlaikyti padėjo vokiška maldaknygė. Joje maldos atrodė šviesesnės ir
„tikresnės“ negu XIX a. sudėti pamaldūs
žodžiai kitose. Gal tai karo metų vaikystės
įspaudas, nežinia. Nuvykus į Braziliją norėjosi kuo labiau „įsikultūrinti“, vengdavau
anglų kalbos, niekada nevalgiau amerikietiškų maltinių. (Iki dabar per Mišias „Viešpatie, nesu vertas...“ visada mintyse tariu
braziliškai – atrodo, arčiau širdies.) Tačiau
kai tarptautinėje šokių šventėje pasirodė škotų dūdmaišiai, pasipylė
ašaros, nes mūsų auklėjimas mokykloje buvo anglosaksiškas, su anglų
literatūra ir kultūra. Nustebau ir Lietuvoje, kažkada iš Mosėdžio grįždamas į Vilnių pamatęs iš riedulių
sudėtą tvorą, primenančią tėviškės
apylinkes Konektikute. Vėl ašaros,
lyg iškeldamos tai, kas į skrynios
dugną padėta. Kartą panašiai nutiko
minint Vasario 16-ąją Vilniaus Katedros aikštėje per baisius šalčius,
kai daugybė jaunų žmonių Lietuvos
vėliavėlėmis mojavo. Turbūt išsiliejo visos išeivijos svajonės apie
nepriklausomą Lietuvą, lietuviškumą, pastangos užsienyje vaikus bei
jaunimą auklėti lietuviška dvasia ir
gyvensena.
Labai miela kasmet gauti JAV provincijų katalogą, ieškoti senų studijų bendrų,
kas kur gyvena ir dirba, peržiūrėti mirusiųjų sąrašus, patikrinti, ką veikia lietuvių kilmės amerikiečiai jėzuitai (anksčiau jų būta
beveik 20). Ryšiui su Draugija palaikyti
labai svarbus savaitinis JAV jėzuitų žurnalas „America“, Vokietijos provincijos tinklalapis, Europos jėzuitų socialinės veiklos
apžvalgos. Visuotinės Draugijos pojūtis
padeda išlaikyti pusiausvyrą ir nepamesti krypties, kaip ir visuotinė Bažnyčia yra
vaistas ar vitaminai vietinėms bėdelėms
bei iššūkiams.
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Visada su dėkingumu vertinu jėzuitų
pasižadėjimą mokyti vaikus (ir visus kuklius žmones). Prisiminus visas stovyklas,
skautų, ateitininkų organizacijas, įvairius
ratelius, grupes, žmones su negalia – tikrai
tokios tarnystės gyvenime būta.
Didžiuodamasis stebiu visuotinės Draugijos įtaką pasauliui. Būtent Draugijoje prasidėjo sąjūdis siekiant uždrausti antžemines
minas ir kasetines bombas, kaip ir kovoti
su skurdu raginantis baltomis apyrankėmis
ženklinamas judėjimas. Generolo t. P. Arrupės įsteigta Tarnyba pabėgėliams (Jesuit
Refugee Service) man yra dar vienas pasaulio stebuklas. Nuo pat Draugijos pradžios
nuostabi yra jos ištikimybė žmonėms. Susipažinau su amerikiečiu jėzuitu, dirbusiu
Meksikoje, tarp Chiapas gyventojų. Kai
ten prasidėjo sukilimas, virtęs žiauriu karu,
jis buvo miškuose su savo žmonėmis. Iš
Lietuvos istorijos žinome, kad siaučiant
marui miestuose likdavo tik vienuoliai rokitai ir jėzuitai. Per Antrąjį pasaulinį karą
t. generolas ragino jėzuitus likti, kur yra. Ir
mūsiškiai liko, drauge su visais išgyveno
karą, okupaciją, tremtį, Atgimimą.
Visur jėzuitai stengiasi perduoti ignaciškąjį paveldą, neturintį monastinės tradicijos, nes Dvasines pratybas Ignacas surašė
dar būdamas pasaulietis. Nuostabu, kaip
jėzuitų veikimo būdą parapijose, universitetuose, gimnazijose, rekolekcijose ir kitur
perima bendradarbiai pasauliečiai bei ignaciškąjį dvasingumą puoselėjančios seserys
vienuolės. Įgalinti kitus – puiki tarnystė.
Tai kartais būna sunkiau, negu pačiam viską greitai atlikti, bet kantrybė neša ilgalaikių vaisių. Svarbu išugdyti ne nuo dvasininkų priklausomų, o sąmoningai tikinčių
žmonių bendruomenę.
Prisimenu ir seseris vienuoles. Pradinėje mokykloje – Šventosios Dvasios seseris,
kurios neturtingos šeimos berniuką samdydavo prižiūrėti kiemą ir plauti vienuolyno
grindis, mokėdamos dukart tiek, kiek priklauso. Gimnazijoje daug išmokė Gailes-
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tingumo seserys, lietuviškoje aplinkoje
susitikdavome su Nukryžiuotojo Jėzaus,
pranciškietėmis, kazimierietėmis, daugiausia – su Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo seserimis. Lietuvoje, žinoma,
bendrauta su daugybe vienuolijų, labiausiai su eucharistietėmis, asumpcionistėmis,
Marijos tarnaitėmis. Visada atrodė, kad
vienuolės geriausiai žinojo, kas Lietuvoje
dedasi, reikalinga ir įmanoma.
Visada po ranka – šv. Ignaco maldingai parašytos Konstitucijos ir per tiek metų
įsisąmonintos Dvasinių pratybų gairės gyvenimui. Jau mūsų laikais Draugija surašė
Papildomas gaires (Normas), šiuolaikiškai
pristatančias mūsų veikimo būdą. Judrumas, atvirumas naujovėms, ištikimybė Kristaus asmeniui labiau negu taisyklėms ar
tvarkai, gerai atliekami darbai, glaudūs tarpusavio ryšiai, tarnysčių atranka iš begalės
galimybių, paprastos gyvenimo sąlygos –
visa tai atspindi visuotinės Draugijos tradiciją, kad ir kokioje šalyje jėzuitai veiktų.
Draugijos generolas P. H. Kolvenbachas nesijaudino dėl mažėjančio jėzuitų
skaičiaus. Sakydavo, kad viskuo pasirūpina Dievas. 1773 m. Draugiją uždraudus,
joje buvo 36 tūkst. narių. Carinėje Rusijoje,
buvusiose LDK žemėse su centru Polocke,
liko, rodos, apie 200. 1968 m. vėl buvo 36
tūkst. studentų, brolių ir kunigų jėzuitų.
Dabar – maždaug pusė šio skaičiaus. Labai įdomu ir jaudina, kai mažėjančios provincijos imasi naujų darbų, pvz., Čikagos
provincija atidarė tris gimnazijas greta jau
turimų keturių. Niujorke jėzuitų įsteigtos
Nativity, Čikagoje – Cristo Rei mokyklos,
Pietų Amerikoje Fė y alegria (Tikėjimas
ir džiaugsmas) švietimo būdas paplito ir
toliau. Kitur jėzuitai globoja pradžios mokyklas, vaikų darželius. Mūsų provincija
prieš Antrąjį pasaulinį karą turėjo beveik
100 narių, dabar – mažiau kaip 40. Tačiau
kūrybingumas, pasitikėjimas Dievo vedimu, rūpestis tikėjimą ugdyti ir teisingumą
puoselėti – tai variklis ateitin.
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T. Kazimieras Ambrasas, SJ
30 metų Jėzaus Draugijoje

„Kokiais keliais
bekeliaučiau...“
...Metai po metų slinko mano studijos
aukštojoje mokykloje, darbas trijose redakcijose, vėliau – ketvirtį amžiaus Vilniaus
universiteto auditorijoje. Nors dar būdamas
vidurinės mokyklos dešimtokas su vienu
draugu vaikščiodamas Simno paežerėmis
nusprendžiau, kad dėl pašaukimo stokos
į seminariją nestosiu, bet kelias dešimtis
metų vis kankino neišspręstas klausimas:
vesti ar būti kunigu? Iš savo brolio kunigo

Bakūžė samanota Surgučiuose, kurioje gimiau...

Konstantino ir tėvelio jutau nemažą spaudimą ir norą, kad kurčiau šeimą. Mergaičių tarsi ir užteko. Universitete, kur dirbau
25 metus, kasmet mano paskaitų klausytis
net keliose grupėse jų susirinkdavo apsčiai.
Brolis taip pat stengdavosi į vieną ar kitą
kleboniją (jų nuo Gražiškių iki Leipalingio
per 62 jo gyvenimo metus susidarė apie
dešimt) pakviesti jaunimo, kad galėčiau susitikti su tinkamomis, iš šalies žiūrint, kandidatėmis į porą. Bet tie susitikimai man
atrodydavo tokie juokingi, trumpalaikiai,
nerimti ir apskritai viskas, kas būdavo daroma mano piršlybų labui, – nereikalinga
ir net kvaila...
Kai rašiau disertaciją, susitikęs kokį
pažįstamą ar bičiulį, tiesiai šviesiai sakydavau: „Tik neklausk trijų dalykų: apie vedybas, sveikatą ir disertaciją.“ Na, o jei kas
išdrįsdavo pasiteirauti, kodėl delsiu vesti,
dažnai juokais atkirsdavau: „Matai, klausydamas radijo, jei kokia muzika nusibosta,
pakeiti stotį ir susirandi kitą, o čia – visą
gyvenimą ta pati stotis ir ta pati melodija.
Kaip gali ištverti? Tai jau ne man...“
Būta ir kitokių „stuktelėjimų“. Pamenu,
vieną naktį sapne girdžiu balsą – atrodo,
lyg mane kalbintų mirusi mamelė: „Ko taip
ilgai delsi?“ Pabudęs aiškiai suprantu, kad
ji mane ragina būti kunigu, o aš neleistinai
veltėdžiauju. Arba vėl: susitinku gerą studijų laikų bičiulį Vytautėlį – vedusį, turintį du
vaikus. Į mane draugiškai žvelgdamas, jis ir
sako: „Žinai, Kazy, būdamas tavo vietoj –
juk neturi nei žmonos, nei vaikų – stočiau
į kunigų seminariją...“ Kartą bažnytkaimio,
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kurio klebonas anuomet buvo mano brolis,
gatvele matau einant leipalingietį vaikiną,
stebuklingai likusį gyvą po daugybės žiaurių išmėginimų sovietinėje kariuomenėje.
Jaunasis bičiulis dzūkas prasitaria: „Kazy,
stoju pas jėzuitus...“ „Matai, – sakau pats
sau, – ką daro, tas paršiukas, o kodėl aš negaliu?“ (Jėzuitu mano bičiulis netapo, bet
kunigas, sąžiningai ir dorai atliekąs savo
pareigas, ir šiandien tebėra.)
Taigi, jau eidamas 47-uosius metus,
neiškentęs vienąsyk užsimečiau ant pečių
kuprinę – su ja jausdavausi geriausiai, nes
keliaudamas, judėdamas, ką nors pamatydamas ar susitikdamas niekaip negali apsamanoti, sustingti, – ir iškeliavau... Tarsi
kažkieno stumtelėtas, atsidūriau pas anuomet Paberžėje dirbusį tėvą Stanislovą.
– Tėve, noriu būti kunigas, – pasakiau
tiesiai šviesiai, nepaisydamas, kad jo varinėmis keptuvėmis ir puodais apkabinėtoje
virtuvėje įtaisyta pasiklausymo aparatūra ir
kad tame pačiame name, už medinės sienos, skiriančios klebono kambarį, gyvena
nepatikima šeima.
Garbusis kunigas leido kelias dienas
pas jį pasilikti. Sykį iš anksto pasiprašęs,
vidurnaktį kėliausi su šeimininku melstis
tamsioje bažnytėlėje, kurioje degė vienintelė žvakė, tamsoje stūksojo medinės
skulptūros ir taip romantiškai aidėjo vienišas, visada teisingą tonaciją išlaikąs sodrus
kapucino balsas, ringuojąs psalmes, giesmes, recituojąs Šventojo Rašto žodžius...
Po kelių parų atidaus stebėjimo, kurį gal
tik kokiu dešimtuoju jutimu tejutau, tėvas
Stanislovas man sako:
– Žinai, brolau, mes, kapucinai, esame
monastinis ordinas, ir tau mūsų gyvenimo
būdas netinkamas. (Kas tiesa, tai tiesa.
Vidurnaktį keltis ir eiti į bažnyčią giedoti
Valandų, jokiu būdu nepajėgčiau.) Be to,
neturime pogrindinės seminarijos, – toliau
dėstė jis. – Galėtum eiti pas marijonus, bet
geriausia – drožk pas jėzuitus...
Pasakyta – padaryta. 1980 m. jėzuitų
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Atostogos Adrijos pajūryje

provincijolas t. Jonas Danyla dirbo Molėtų
krašto Bijutiškio parapijoje ir buvo įsikūręs
mažutėje klebonijoje, kitapus kelio gyvenusios patentuotos saugumietės rūpestingai
dabojamas. Jam pakartojau tą patį klausimą kaip ir Paberžės Tėveliui. „Tai kuo nori
būti: ar tik kunigu, ar ir vienuoliu?“ Ir man
dar nespėjus atsakyti, t. Jonas atsakė pats:
„Būsi jėzuitas...“
Metelius palaukęs atsakymo, ar būsiu
priimtas (nežinau, kodėl tiek reikėjo laukti), pradėjau dažniau važinėti į Bijutiškį. Iš
kai kurių kunigų gavęs anuomet savilaidos
būdu dauginamus kunigų seminarijos vadovėlius, pradėjau savarankiškai rengtis privalomiems egzaminams. Kadangi dėl įvairių priežasčių – turbūt labiausiai, kad buvau
įtariamas, jog turiu reikalų su pogrindine
spauda – buvau atidžiai sekamas, turėdavau
ne tik kuo nepatogiausiu metu, pvz., anksti
ryte arba vėlai vakare išvažiuoti ir grįžti į
namus, – tinkamiausias oras tokioms kelionėms būdavo per pūgą, lietų, šlapdribą.
Griebdavausi ir kitokių gudrybių: kartais
užsimesdavau kuprinę, pasiimdavau meškerę arba vis kitokiais drabužiais apsitaisydavau, kad nebūčiau atpažintas, išlipdavau
dažniausiai dar neprivažiavęs Bijutiškio ir
kelis kilometrus paėjėdavau pėstute...
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Anuomet kaip tik buvo pradėtas leisti
Katalikų Bažnyčios Lietuvoje gyvenimo
bėdas ir skaudulius viešai skelbiąs pogrindinis leidinys. Vilkaviškyje vikaravo jo sumanytojas ir leidėjas t. Sigitas Tamkevičius,
SJ, dabartinis Kauno arkivyskupas metropolitas. Kadangi jis neturėjo redaktoriaus
lituanisto, paprašė manęs, anuomet jau
baigusio lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete, pataisyti įvairių
autorių paskubomis parašytus ir slapčiomis
atgabentus straipsnius „Katalikų Bažnyčios
Kronikai“. Matydamas, kad visų straipsnių
dėl temų įvairovės ir nevienodo turinio
(daugelyje jų buvo liečiamos kultūrinės,
tautinės, istorinės, etinės ir kitos su bažnytiniu gyvenimu menkiau tesusijusios temos) viename leidinyje panaudoti negalės,
t. Sigitas pasiūlė kun. Lionginui Kunevičiui
leisti „Aušrą“. Šis irgi prašė manęs pagelbėti – redaguoti gaunamą medžiagą, kurioje pasitaikydavo ne tik sovietinės valdžios,
anuometinės mokyklos, įvairių pareigūnų
ateistinį darbą su vaikais, jaunimu, nuožmų
elgesį su lankančiais bažnyčią mokytojais
ir šiaip tikinčiaisiais atskleidžiančių straipsnių, bet ir specialiai klastingai sovietinę
tikrovę atspindinčios rašliavos. Mudviem
su kun. Lionginu reikėdavo ne tik patiems
rašyti, bet ir išnarplioti tuos rašinius, kad
nesupainiotume skaitytojų.
Aišku, kad dėl tokios veiklos saugumas mane akylai sekė, uostyte uostė, bet nė

Alpių kalnuose

karto in flagranti (lot. darant nusikaltimą)
nebuvau sučiuptas, kaip, pvz., t. Jonas Kastytis Matulionis, SJ, savo bute Vilniuje su
„kronikomis“. Tačiau katės ir pelės žaidimas su saugumiečiais darėsi vis pavojingesnis. Namelyje Druskininkuose, Sodų g. 9,
kur gyvenau netrumpą laiką, slapta būdavo
daromos kratos, automobilyje, kurį kartais
palikdavau stovėjimo aikštelėje, jausdavau
dūmų kvapą ir buvau beveik tikras, kad ten
esama „blakės“ ar kitokio pasiklausymo
aparato. Nesyk, ypač prieš religines šventes, pašto dėžutėje rasdavau kvietimą prisistatyti į rūmus, prieš kuriuos ranką ištiesęs
stovėjo Vladimiras Iljičius, dingęs iš Vilniaus Lukiškių aikštės tiktai po atšilimo...
Šaukimą tyčia palikdavau dėžutėje, kurios
užraktą grįžęs po švenčių rasdavau sugadintą. Tamsiųjų rūmų agentai šaukimus pasiimdavo patys...
...Mano kunigystė prasidėjo Latvijos
pasienyje, nuošalioje ir tuščioje Skaisgirio parapijos bažnyčioje, kurios klebonu
anuomet buvo t. Leonardas Jagminas, SJ,
buvęs jėzuitų naujokyno vedėjas ir Kauno
tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytojas. Jis pasikvietė jau 26 metus gretimoje
Žagarės parapijoje gyvenusį vysk. Julijoną
Steponavičių, kuris 1988 m. rugpjūčio 16 d.
vakare mudviem su Vytautu Vaičiūnu, dabartiniu Šlienavos klebonu, kanauninku,
suteikė diakono šventimus. Kitądien, dar
saulei netekėjus, iš šio vyskupo tremtinio
rankų gavome kunigystę ir iš jo lūpų išgirdome nuostabių pamokančių žodžių, kurie
per visą gyvenimą buvo ir tebėra tarsi kelrodė žvaigždė.
Paskui užsimetęs kuprinę sėdau į pirmą pasitaikiusią mašiną ir vėl grįžau į Vilnių, kur universitete dėsčiau lietuvių kalbą
ir vertimo teoriją, praktiką bei kitas šio
mokslo šakos disciplinas. Pačias pirmąsias
Mišias vienui vienas ašarodamas aukojau Žirmūnų gatvės kambarėlyje ant savo
darbo stalo, kur buvo uždegtos dvi žvakutės, kuklūs, iš virtuvės spintos paimti šiai
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iškilmingai akimirkai reikalingi indeliai ir
uždangstytas langas, kad priešais gyvenantys žmonės nematytų, ką aš čia veikiu...
Kadangi Lietuvių kalbos katedra turėjo
siųsti dėstytoją į Poznanės A. Mickevičiaus
universitetą dėstyti lietuvių kalbos, prof.
Z. Zinkevičius paprašė vykti mane. Taip atsidūriau Lenkijoje. Anksti ryte, dar visiems
miegant, paaukojęs šv. Mišias savo kambaryje, eidavau universitetan. Galbūt vienas
vietinis lenkas jėzuitas ir žinojo, kas aš, bet
tik šeimininkė, jau išvažiuojant mano darbo
stalčiuje radusi lenkišką mišiolėlį paklausė,
ar kartais nesu kunigas.
Po metų ūžtelėjus atšilimo bangai, kardinolo V. Sladkevičiaus buvau atšauktas iš
Lenkijos ir pradėjau dėstyti Kauno kunigų
seminarijoje, iš kur, Vatikano radijui prireikus jėzuito lietuvio, atrinkus iš penkių
kandidatų buvau pasiųstas į Romą. Ten
dirbau pustrečių metų. Popiežiui, dabar
palaimintajam Jonui Pauliui II, ketvirtąsyk
lankantis Lenkijoje, su žurnalistų grupe iš
ten rengiau laidas Vatikano radijui, kurios
buvo transliuojamos į Lietuvą.
Likus maždaug pusantrų metų iki Šventojo Tėvo kelionės į Lietuvą, iš Vatikano
atkeliavo pirmasis popiežiaus pamokslas,
kurį reikėjo išversti į lietuvių kalbą. Prasidėjo atsakingas darbas, kuriame kiekvienas
sakinys, žodis reikalavo tikslumo, atsargumo ir pagarbos. Tekstuose būdavo tokių
subtilių istorinių užuominų, diplomatiško
atsargumo, tuometinės politinės svarbos ir
gilaus filosofinio, teologinio svorio, kad,
vieną sakinį ar mintį narpliodamas, pasitardamas su t. V. Pupiniu, SJ, kartais užtrukdavau valandas. Išvertus Šventojo Tėvo
pamokslus ir kalbas reikėjo aiškiai tariant
kiekvieną žodį įrašyti į magnetines juostas,
iš kurių Jonas Paulius II mokėsi lietuviškos
tarsenos. Manau, kad svarbiausias mano
kelionės tikslas, kai kardinolo V. Sladkevičiaus ir jėzuitų provincijolo Viešpaties
dėka buvau nusiųstas Romon, ir buvo parengti Šventojo Tėvo tekstus tai kelionei!
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Pats nesuprantu, kiek Šventoji Dvasia tuo
metu siuntė jėgų, šviesos ir iš viso, kiek turiu būti dėkingas už tą antgamtinę pagalbą
anuomet tokioms silpnoms mano jėgoms.
Šiai, kaip ir visoms kelionėms į užsienį,
popiežiui buvo rengiami specialūs, dailiai
įrišti mišiolai su visomis liturginėmis apeigomis bei tekstais. Čia irgi prireikė mano
pagalbos, nes mišiolas buvo keliomis – lietuvių, latvių, estų, rusų, baltarusių, ukrainiečių, lenkų – kalbomis. Vėliau Vatikano
radijo programų (dabartinis Spaudos salės)
direktorius t. Frederiko Lombardi, SJ, už
pagalbą rengiant šiuos dokumentus, mišiolą, specialius plakatus ir atvirukus, įteikė ne
tik padėkos raštą, bet ir padovanojo vieną
to mišiolo egzempliorių, kurį atidaviau Vilniaus universiteto bibliotekai.
Kai prieš pat kelionę paskubomis reikėjo
vieną po kito galutinai parengti keturiolika
popiežiaus kalbų ir homilijų, talkinti sutiko
tuo metu Romoje studijavęs t. Lionginas
Virbalas, SJ, su kuriuo kartu ne tik baigėme versti, bet ir pastraipa po pastraipos suklijavome popiežiui skirtus egzempliorius
dviem – italų ir lietuvių – kalbomis, kad
jis, kaip pats asmeniškai prašė, galėtų ne
tik skaityti, bet ir suprasti, ką skaito. Be to,
lietuvišką tekstą dar teko sukirčiuoti. Jono
Pauliaus II kelionės į Baltijos šalis metu
teko laimė ne tik klausytis jo lietuviškai
kalbant, bet kartu su įvairių šalių žurnalistais, lydėjusiais Šventąjį Tėvą, iš arti stebėti
šią istorinę kelionę, rengiant lietuviškas laidas Vatikano radijui.
Antrasis, irgi svarbus uždavinys, kuriam
Dievas mane siuntė Italijon – JAV, Birmingeme, motinos Andželikos vadovaujamam
„Amžinojo žodžio“ radijui parengti kasdienę valandinę liturginę laidą lietuvių kalba,
pareikalavusią itin daug jėgų, laiko ir Dievo
malonės, Švč. Mergelės Marijos pagalbos.
(Kai po politinių permainų atsivėrė laisvojo pasaulio informacijos šaltiniai ir Vatikano radijas nustojo ankstesnės reikšmės,
buvau pasiųstas Kanadon, kur nuo 1993 m.
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spalio 28 d. dirbau Monrealio Aušros Vartų ir negalės prispaustų pusnuogių vaikų, separapijoje, o po pusaštuntų metų buvau pa- nelių, iš neaprėpiamų plantacijų sugrįžusių
skirtas į Čikagą...)
cukrašvendrių kirtėjų, dažnąsyk teturinčių
Gyvendamas Romoje sekmadieniais vienintelius išdryžusius, saulėje nubludažnai keliaudavau į kalnus, kitas šalies kusius marškinėlius ant liesų pečių ir apvietoves, taip pat lankiausi Šveicarijoje, spurusias kelnes. Tarp tų, kuriems perdien
Kanadoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Bra- tenka tik ryžių žiupsnelis ar nuo kitų atlikęs
zilijoje, Argentinoje, Urugvajuje, Australi- bananas. Regis, net mėnulio delčia atidžiau
joje. Kadangi jėzuitui prieš paskutiniuosius žvelgia pro palmės viršūnę į ant saulės dar
įžadus reikia baigti vadinamąjį terciatą, įšildytos plūktinės aslos susėdusius tolimošešiems mėnesiams vokiečių jėzuitų lėšo- jo Shevgaono misijų stoties kaimų gyvenmis išvažiavau į vieną garsiausių – jėzuitų tojus, kai lietuvio kunigo rankose baltos
vadovaujamą Ateneo universitetą Filipi- duonos gabalėlis, ištarus konsekracijos žonuose, kur susipažinau su tenykšte kultūra, džius, tampa Kristaus Kūnu.
istorija, papročiais, buitimi, įvairių vienuoLiudyti Kristų tyra mintimi, skaisčiu
lijų ir šeimų gyvenimu. Grįždamas Romon žvilgsniu, našiu darbu ir mokslu, santūaplankiau tada jau bemaž 50 metų Indijoje riu žodžiu, nepriekaištingu gyvenimu!
apaštalavusį, dabar čia ir palaidotą ilgametį Kas gali būti gražiau, naudingiau ir reikašios šalies misionierių t. Donatą Slapšį, SJ, lingiau šiandien, kai griūva santvarkos,
kuris vienąsyk prasitarė: „Nevežkite mano pasaulėžiūros, imperijos. Crux stat, dum
kaulų į Lietuvą. Ten jiems bus per šalta...“ orbis volvitur (Kryžius stovi, nors pasaulis
Man buvo didelė mįslė žiūrint į t. Donatą, keičiasi). Gražu tvirtai stovėti po kryžiumi,
kuris, net ir patyręs du širdies priepuolius, kuris laimėjo, laimi ir laimės, nors pavėjų išpustytoje, saulės išdegintoje uolin- saulis verčiasi aukštyn kojomis, sukasi ir
goje Indijos žemėje kasė, tiesiog akmenyje mainos...
sprogdino šulinius, ieškodamas vandens
Ne kartą mąstydavau, kas iš tikrųjų gypagirdyti augalui ir visada ištroškusiam, o venime mane domino? Studijuodamas grodažnai ir alkstančiam žmogui. Tas liesas jau akordeonu. Savarankiškai pramokęs,
žmogus, dar aušrai nepakirdus, pradėdavęs kad saugumas ne iš karto perskaitytų laiškus,
savo asketišką darbo ir maldos dieną, ją su bičiuliu susirašinėjau Morzės abėcėle.
baigdavo kur nors cukrašvendrių
kambliais dengtos molinės lūšnelės kieme, patekėjus mėnuliui,
dundant būgneliui ir pritariant
girgždantiems nuo senumo vargonėliams, marathų kalba tardamas: „Štai Dievo Avinėlis, kuris
naikina pasaulio nuodėmes!“
...Kokia nuostabi kunigystė!
Ji didinga Šv. Petro bazilikoje
ir Dievo Motinos (Notre Dame)
katedroje, kur iškilmingai aidint
vargonams rikiuojasi monsinjorų
purpuras, lygiuojasi ekscelencijų
mitros. Kokia nuostabi kunigystė
Šv. Mišiose Skardupių bažnyčioje š. m. lapkričio 6 d.
tarp basakojų, ligomis aptekusių Nuotraukos iš t. K. Ambraso asmeninio archyvo

43

Paðaukimas
Mokiausi pūsti dūdą, įgijau teisę vairuoti
motociklą, automobilį. Verčiau knygas iš
anglų, rusų, lenkų kalbų, rašiau eilėraščius,
mokslinius ir publicistinius straipsnius,
rengiau pranešimus vertėjų kongresuose,
suvažiavimuose, susitikimuose. Ypač man
patiko ir nenustojo patikti kelionės po
įvairius žemynus, kraštus, kalnus. Labiausiai nuo pat mažumės norėjau būti kompozitoriumi. Deja, anuomet negalėjau nei savo
kūrinių užrašyti, nei atlikti. Svajojau būti
diplomatu, bet iš sovietų užimtų šalių vien
„didelių komunistų“ vaikai galėjo siekti
tokių mokslų.
Žurnalisto darbo nesirinkau, bet gyvenimas taip susiklostė, kad dirbau ne
ten, kur norėjau, o kur labiausiai reikėjo,
kur mane priėmė. Kur būdamas ar keliaudamas stengiausi šį tą juodu ant balto
surašyti, kad lietuviškų katalikiškų leidinių
redakcijos galėtų savo skaitytojus su
platesne užsienio geografija supažindinti.
Juk Lietuvoje nedaug laikraščių ir žurnalų
tada turėjo savų korespondentų svečiose
šalyse. Tačiau užvis man rūpėjo žmogus –
jo troškimai, siekiai. Nedavė ramybės, mano
akimis žiūrint, patys svarbiausi klausimai –
DIEVAS, sukūrimas, atpirkimas, erdvė,
amžinybė, subtili ir itin sudėtinga medžiagos
sandara, laikas ir panašūs dalykai...
Kai karalius, prezidentas ar vyskupas
užima sostą, norėdamas sėkmingai tvarkyti
savo karalystę, respubliką ar vyskupiją,
lengviau nešti jam patikėtą naštą, renkasi
pačius tinkamiausius padėjėjus. Sulaukęs
30-ties ir pradėjęs skelbti Gerąją Naujieną,
Kristus irgi ėmė burti apie save ištikimųjų
būrelį. Šių laikų akimis gal ir keistas toks
pasirinkimas: keli suskirdusiomis nuo
sūraus vandens rankomis žvejai, mokesčių
rinkėjas-muitininkas, auksakalys, gydytojas, dar atsirado ir fariziejų mokyklą lankęs.
Kodėl ne valdžios atstovai, ne kokie garsūs
išprusę mokslo vyrai? Manoma, kad Judas
iš tos grupelės buvęs pats sumaniausias:
įžvalgus, analitiško proto, deja, žinome, kas
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jam nutiko, kaip didžiausios gėdos žymė
atkeliavo ligi mūsų laikų, kad net jo vardas
tapo bendriniu. Tačiau Kristus rinko sau
būrius ne tik tada, prieš 2000 metų. Jis renkasi ir dabar. Kokių nepakartojamų istorijos
posūkių ir pašaukimo vingių būta ne vien
Lietuvoje, bet ir Šveicarijoje, Prancūzijoje,
Filipinuose, Indijoje, kitose šalyse! Kristus
ir nūnai automobilio vairuotoją ar galvijų
bandą prižiūrintį piemenį pasišaukia prie
altoriaus. Atitraukia gydytoją nuo ligonių
ar inžinierių iš gamyklos. Pasikviečia
abiturientą ar jau pražilusį vyriškį. Koks
nuostabus tas Kristaus pasirinkimas!
Koks neapsakomai mįslingas jo intymus
kuždesys ir raginimas tam, kurį išsirinkęs iš
tūkstančių pasišaukia Juo sekti.
Ką pasakyčiau apie Jėzaus Draugiją, kurioje esu jau trisdešimt metų? Būdamas kur
nors užsienyje neretai stengdavausi susipažinti tiek su moterų, tiek su vyrų vienuolijomis, jų vidaus tvarka, pamaldumu, bendru
gyvenimu. Vienuolijų pasitaikydavo išties
įvairių: nuo kelių ligi keliasdešimt ar net
kelis šimtus narių turinčių. Kai kur steigėjai, atsižvelgdami į vienuolijos poreikius ir
charizmą, rinkdavosi reto grožio, nuošalias
ir jaukias vietas. Suprantama, kitaip gyveno bendruomenės, dirbusios su kaliniais,
belaisviais, benamiais vaikais, našlaičiais,
miesto varguomene.
Tačiau viena turiu pasakyti: jeigu reikėtų po studijų vėl iš naujo rinktis pašaukimą, jokiu būdu taip ilgai nesvarstyčiau.
Ir jokio diplomatinio darbo, apie kurį nuo
mažens svajojau, jokios kitos vienuolijos
nesirinkčiau, o tiktai tą, kurion įstojau prieš
30 metų. Tą, kur įkaltos trys vinys pačioje vienuolijos emblemoje. Čia mano vieta,
čia mano namai, čia mano broliai, seserys
ir mano tėvai. Kad ir kur dabar keliaučiau,
kad ir ką mąstyčiau ar veikčiau, Jėzaus
Draugija yra mano gimtinė, prieglauda ir
mano vienintelė vieta. Jei iš jos dėl kokių
nors priežasčių būčiau išgintas, atsigulčiau
prie šių namų durų ir numirčiau...

Tikëjimo gyvenimas

Ansgar Wiedenhaus, SJ

Apie Dievo patirtį
Kas būna tada, kai visko, ką girdėjau
apie Dievą, nebepakanka? Kas tada, kai
po truputį kyla įtarimas, kad vis dėlto
Dievą aš kažkaip įsikalbu, kartodamas
savąjį „aš tikiu“, kol tai mane ganėtinai
įtikina. O kas tada, kai daugiau nebenoriu
gyventi įsikalbėtų tikėjimo išpažinimų ir
gražiai surašytų maldų „dvasine dieta“?
Pasistatyti prieš save žvakę, palaukti, kol
nurimsiu, įsiklausyti į tai, ką jaučiu sulėtėjus kraujotakai? Dvasiniam gyvenimui
reikia dvasinės patirties. Tačiau kas tai
yra? Ar tai jau Dievo patirtis? Man vis iškyla raktinis žodis „mistika“. Jis siejasi su
giliomis meditatyviomis įžvalgomis arba
jausmais. Tačiau kas sudaro Dievo patirtį? Galbūt Dievas, apie kurį sakoma, kad
jo glėbyje mes visada esame saugūs, visų
pirma apsireiškia ypatingose dvasinėse
situacijose?

T. Vytauto Sadausko, SJ, nuotr.

Bendrystės ilgesys

Dievo patirtis turi būti tikroviška, ji
turi paliesti širdį, o kas ją paliečia labiau
už patyrimą, kad nesi vienas? Kas mus
skatina labiau nei ilgėjimasis bendrystės?
Jei Dievas yra meilė, tai jį patiriu, kai
myliu ar esu mylimas. Jis mano gyvenime
prabyla ten, kur aš ilgiuosi meilės. Bendrystėje, draugystėse ir santykiuose yra
Dievas (čia ir dabar). Jis esti čia panašiai
kaip keliaudamas su Emauso mokiniais.
Jie neatpažįsta Jėzaus, tačiau bendrystė,
dalijimasis patirtimi, ėjimas kartu vėliau
jiems leido pasakyti: „Argi mūsų širdys
nebuvo užsidegusios?“
Kai maldos jums jau nieko nebekalba, kai po ilgos darbo dienos meditacija
tiesiog neįmanoma, kai jūsų jau nepasiekia joks žodis, tada geriausias būdas
grįžti prie Dievo – įsiklausyti į tai, kas
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paliečia širdį. Melsdamiesi ne vien sąmoningai galvojame apie Dievą. Malda – tai
atradimas, kad Dievas man nėra svetimas,
tolimas, ir jo artumas visų pirma turi būti
pasiekiamas ne medituojant, o suvokus,
kad jis visada buvo ir yra mano gyvenimo
dalis. Meilę, draugystę, prielankumą dvasiškai sutaurina ne mano manymas, kad
„dabar čia jau yra Dievas“, o tai, kad šiais
dalykais nuoširdžiai mėgaujuosi. Jausmas,
kad kažko trūksta, kai esu vienas, nėra paprasčiausias nuobodulys, o pirmapradis ilgėjimasis daugiau, ko nors, kas apšviečia
gyvenimą – Dievo.

Tikėjimas meile

Tačiau ar tai ir vėl nebus įsikalbėjimas?
Ar tai ir vėl nebus apgaulė, jei dabar ant
gražiausios žmogiškojo gyvenimo plotmės
aš paprasčiausiai užklijuosiu etiketę „Dievo patirtis“?
Ženkime dar vieną žingsnį pirmyn. Ar
būtų blogai, jei išpažinimą „Tikiu į Dievą“
pakeisčiau tuo, kuo tikima besąlygiškai?
Ar iš tikrųjų daug netekčiau, jeigu, pvz.,
kartą pasakyčiau: „Tikiu meile“? Turiu
mintyje meilę ne kaip jausmą, o kaip tai,
kas išlieka ir yra daugiau už patį gyvenimą.
Žinoma, tai dar nėra Dievo, kaip Asmens ir

Kūrėjo, išpažinimas, nėra Kristaus tapimo
Žmogumi išpažinimas ir t. t. Tačiau ar tai
negalėtų būti geras būdas apskritai pirmą
kartą prisiartinti prie To, kuriuo tikėti gali,
užuot tikėti privalėjęs?
Aišku, Dievo buvimo šiuo būdu (kaip ir
kuriuo nors kitu) neįrodysi, tačiau ieškančiam galbūt prabus nuojauta, kad gyvenime yra kai kas, turintis amžinybės skonį,
toli pranokstantis gyvenimą ir esantis visai
kitos „kokybės“ nei tikėjimo išpažinimų ir
teologinių refleksijų tekstai. Šias patirtis
galime laikyti tikra malda, tai yra Dievo
patirtimi. Ilgėjimasis amžinybės, bendrystės ir mus palaikančios meilės nerodo, kad
mums nepakanka savęs, bet yra Dievo balso žmogaus gyvenime patirtis. Jeigu tam
per sunku duoti Dievo vardą, nieko tokio –
juk jis visada turėjo daugiau nei vieną vardą. Svarbu tapti laisvam nuo tikėti privalau
ir atrasti tai, kuo tikėti galiu.
Dievo patirtis nėra koks nors egzotiškas
jausmas ar užsitęsusi ypatinga situacija.
Dievo patirtis – tai perspektyva, kurią aš
suteikiu savo kasdienėms patirtims.
Jesuiten, 2011/2, birželis
Iš vokiečių kalbos išvertė
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Knygoje „Ar žmogus tikrai iš molio?“, kurią šiais metais išleido leidykla „Tyto alba“, t. Antaną Saulaitį, SJ, kalbinanti Gabrielė Gailiūtė pratarmėje rašo: „Maždaug pusę metų vaikščiojau
į susitikimus su jaunimo grupėmis – gimnazistais, studentais,
parapijos jaunimo būreliu, besirengiančiais Santuokos sakramentui. Taip pamažu išaiškėjo, kas tokio amžiaus žmonėms
labiausia rūpi ir kas jiems atrodo sunkiausia, painiausia, gal
net skaudžiausia. [...] Dauguma klausimų, kuriuos uždaviau
t. Antanui, yra apibendrinti, lyg išvesti iš daugelio įvairių pastabų ir minčių.“
Tad šešiuose knygos skyriuose („Mokslas ir pažinimas“,
„Religija ir dvasingumas“, „Visuomenė ir politika“, „Darbas ir
pareigos“, „Tėvai ir savarankiškumas“, „Draugai ir bendraamžiai“) nagrinėjamos jaunam žmogui rūpimos ir aktualios temos,
tarsi tęsiančios vaikų klausimus tos pačios leidyklos prieš porą
metų išleistoje t. A. Saulaičio knygoje „Kaip atrodo dvasios?“.
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Provincijoje
Europos Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės
Bažnyčios asistentų susitikimas
Š. m. lapkričio 3–6 d. Trinapolio
rekolekcijų namuose Vilniuje vyko
Europos KG bendruomenės Bažnyčios asistentų susitikimas. Dalyvavo 17 jėzuitų iš įvairių šalių ir 4
pasauliečiai: Pasaulio KG bendruomenės tarybos vykdomasis sekretorius Franklinas Ibanezas, Europos
regiono KG bendruomenės tarybos
koordinatorė Evelyne Maloret iš
Anglijos, tarybos nariai Inge Hopfl
iš Vokietijos bei Saviouras Borgas
iš Maltos. Šio susitikimo tikslas –
aptarti, kaip asistentai, žvelgdami į
Katalikų Bažnyčios padėtį pasaulyje, drauge su pasauliečiais galėtų atsiliepti į laiko iššūkius bei kaip
asistentui būti tikru savo šalies bendruomenės palydėtoju.
Kartu su F. Ibanezu iš Romos atvykęs Pasaulio Krikščioniškojo
gyvenimo bendruomenės viceasistentas t. Lukas Rodriguesas, SJ, pastebėjo, kad nemažai jėzuitų, paskirtų šiai tarnystei, turi ir daugiau pareigų, todėl privalo budėti, kad nepervargtų. Tam reikalingos įžvalgos,
pokalbiai su provincijolu. Taip pat provincijose reikėtų stengtis daugiau jėzuitų įtraukti į KG bendruomenės grupelių dvasinio palydėjimo
tarnystę, o pačiam Bažnyčios asistentui būtina išlaikyti pusiausvyrą –
vengti pernelyg vadovauti pasauliečiams ir rodyti per mažai iniciatyvos jiems patariant.
T. Lukas priminė ir tai, kad norėdamas tinkamai atlikti šią tarnystę
Bažnyčios asistentas turi ne tik dalyvauti bendruomenės gyvenime, bet
ir privalo nuolat skatinti ją nesitenkinti dvasiniu komfortu, patiriamu
gupelėse, ir neleisti jai „užmingti ant sėkmės kerpių“, nes tuomet nebus
tobulėjama. Be to, reikia nepamiršti, kad Krikščioniškojo gyvenimo
bendruomenė yra atvira įvairiausių socialinių sluoksnių žmonėms.
Apibendrindami susitikimą, visi sutikome, kad bendradarbiaudami su pasauliečiais patiriame džiaugsmą, kylantį iš paties Kūrėjo. Pastebėjome, kiek daug gali nuveikti jėzuitai ir pasauliečiai, tarnaudami
šiandienos pasauliui. Dėl to nuolat turime būti pasirengę primti naujus
iššūkius. Būdami asistentais savo šalyse nesame vieniši, bet atliekame
tą pačią Jėzaus Draugijos tarnystę, kuri yra Kristaus tarnystė.
Svečiai nuoširdžiai dėkojo Lietuvos KG bendruomenei už svetingą
priėmimą ir palaikymą malda. Džiaugėsi, kad galėjo aplankyti Lietuvą
ir susipažinti su jėzuitų istoriniu paveldu jos sostinėje.
T. Algimantas Gudaitis, SJ,
Lietuvos KG bendruomenės Bažnyčios asistentas
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Nusiðypsokime
Penktokas sako bičiuliui:
– Po kontrolinio atidaviau mokytojai tuščią lapą.
– Klausyk, aš irgi – pagalvos, kad
nusirašiau nuo tavęs...

Sekmadieninėje mokykloje
katechetė tikrina žinias:
– Kas yra amžinybė?
– Kai mama tą patį liepia
dešimt tūkstančių kartų.

– Kodėl tavo pažymiai tokie blogi?
– Dėl to, kad ne pats juos sau rašau!
Vaikas dalyvauja santuokos
ceremonijoje. Jai pasibaigus ir
sako draugui:
– Ar matei? Nuotaka pakeitė
nuomonę!
– Kaip suprasti?
– Mačiau, kaip ji atėjo į bažnyčią įsikibusi į ranką pagyvenusiam
vyriškiui, o išėjo su jaunu!

– Tėti, kai aš gimiau, kas man davė protą?
– Be abejo, mama, nes savąjį aš dar tebeturiu.
Prie Raudų sienos Jeruzalėje vyras kalbasi
su Dievu:
– Ar galiu paklausti?
– Žinoma!
– Kas jums yra milijonas metų?
– Sekundė.
– O milijonas dolerių?
– Pensas.
– Dieve, ar galite duoti man pensą?
– Palaukite sekundę.

Jungtinėse Amerikos
Valstijose krikščionis teisiamas už žmogžudystę, kurios
nepadarė. Teisėjas skelbia
nuosprendį:
– Skiriu jums 160 metų
kalėjimo.
– Jūsų kilnybe, nenoriu
įžeisti, bet žinokite, kad
negalėsiu atlikti tokios ilgos
bausmės.
– Kodėl?
– Netikiu reinkarnacija.

Pasibaigus mokslo metams Nazareto mokyklos moksleivis Jėzus parneša namo
savo įvertinimus. Jo motina jau matė pažymių knygelę, bet nieko nepasakė, laikydama tai savo širdyje. Tačiau mokslo rezultatus tenka parodyti ir Juozapui. Jis skaito...
Aritmetika: nesugeba sudėti – tvirtina, kad Tėvas ir jis yra viena; dauginti moka
tik duoną ir žuvis.
Rašymas: neatsineša nei sąsiuvinio, nei pieštuko, tad turi rašyti ant smėlio.
Geografija: nesiorientuoja, žino vien tik kelią pas Tėvą.
Chemija: neatlieka, kas pavesta; mokytojui nusigręžus, vandenį paverčia vynu.
Fizinis lavinimas: užuot išmokęs plaukti kaip visi, vaikšto vandeniu.
Iškalba: kalba neaiškiai, vien palyginimais.
Tvarkingumas: pametė visus savo daiktus ir pareiškė, kad neturi net akmens
galvai padėti.
Elgesys: lankosi pas nepažįstamus, vargšus, sergančius niežais ir paleistuves.
Juozapas suprato, kad būtina imtis griežtų priemonių, ir pasirašė knygelėje:
„Taigi, brangusis Jėzau, gali dėti kryžių ant savo Velykų atostogų!“
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Mielieji mūsų skaitytojai ir bičiuliai!
Štai jau dešimt metų rašome jums šiuos „laiškus“. Tiesa, juos gaunate gana retai – tik porą kartų
per metus, bet gal dėl to jų dar labiau laukiate?..
Mūsų žurnalas atsirado nutrūkus lietuvių jėzuitų Jungtinėse Amerikos Valstijose leisto žurnalo
„Laiškai lietuviams“, ėjusio net 50 metų, gyvavimui
bei Lietuvos jėzuitų provincijos centrui persikėlus į
Lietuvą. Pats žurnalo pavadinimas „Laiškai bičiuliams“ nurodo adresatą – kad jis skirtas visiems,
kurie domisi Jėzaus Draugijos istorija ir veikla
šiandien, kurie jau patyrė gausias šv. Ignaco dvasinių pratybų malones ar dar tik norėtų išbandyti
penkių šimtmečių pervartas atlaikiusių jo dvasinių
principų patikimumą, visiems, kurie per gyvenimą
keliauja su Dievu, stengdamiesi atpažinti jo mums
siunčiamus laiko ženklus, ir šioje kelionėje ieškantys
bendraminčių bei bendrakeleivių.
Kadangi žurnalas pasiekia ir bičiulius už Atlanto,
džiaugiamės žinodami, kad ilgametė jėzuitų tarnystė
Šiaurės ir Pietų Amerikoje jų būrį yra išplėtusi iki
neįsivaizduojamų apimčių. O kas besuskaičiuos ar
besužinos, kiek apskritai širdžių jos dėka palytėjo
Dievo malonė?..
Dėkodami Jam už viską, ką kasdien gauname,
už šv. Ignacą, Jėzaus Draugiją ir jos bičiulius, kitą
žurnalo gyvavimo dešimtmetį norėtume pradėti
laukdami grįžtamojo ryšio – jūsų laiškų, iš kurių
galėtume sužinoti, ko iš žurnalo tikitės ir ką jame
randate, apie ką norėtumėte skaityti, kaip mūsų
„laiškai“ jus pasiekia ir pan. Rašykite mums adresu:
laiskai.biciuliams@gmail.com.
To, kas netilpo į žurnalą, arba paskutiniųjų
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos naujienų ieškokite atnaujintoje interneto svetainėje
www.jesuit.lt.
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