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Šv. Ignacas rašo Dvasines pratybas globojant Švč. Mergelei Marijai
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nuolankiai Tavęs meldžiame: 

užtarki mus pas savo dieviškąjį Sūnų, 
kad mūsų Viešpats ir Išganytojas 

Tau suteiktų daugiau sūnų Jėzaus Draugijoje. 
Tebūna jie pastiprinti Tavo meile ir globa, 

tegul trokšta sekti paskui šv. Ignacą ir jo draugus 
bei tesiekia visų žmonių išganymo. 

Įsikūnijusio Žodžio Motina, išgirsk mus ir atsiliepk.

      



1

T. Gintaras Vitkus, SJ 
  Provincijolo laiðkas..........................................................2

Pokalbis su t. Johnu Dardisu, SJ
  Dievas yra þmoniø draugas!.............................................4

T. Mindaugas Malinauskas, SJ 
  Susikalbëti su netikinèiuoju..........................................7

  Kur dvasios vadovai?.......................................................9

Apie vyskupo tarnystæ
  Vysk. Lionginas Virbalas, SJ...........................................12 

  Arkivysk. Sigitas Tamkevièius, SJ...................................15
        
Pokalbis su t. Aldonu ir t. Algimantu Gudaièiais, SJ
  Kà Dievas gali nuveikti per dvynius.................................17

                                Magis.......................................................................22
  
T. Leonas Zaremba, SJ
  Esu palaimintas..........................................................31
   
T. Jonas Zubrus, SJ
  Kai viskas tampa aiðku................................................33

Rimvydas Rimkus, SJ
                              Paþinti ir mylëti.............................................................35

Liuda Varnelienë  
  Krikðèioniðkojo gyvenimo bendruomenës asamblëja........37

  Jaunimo ugdymas siekti karjeros....................................40
.
Klaus Werger     
  Stresas ir draugystë......................................................44

  Vilniaus jëzuitø gimnazijos uþmojis..................................45   

  Nusiðypsokime...............................................................48                                       

Turinys



2

Provincijolo þodis

T. Gintaras Vitkus, SJ

štai dar vienas laiškas jums, kurį ra-
šome mes, tikintys vyrai jėzuitai, užbaig-
dami Tikėjimo metus, prasidėjusius per-
nai, minint penkiasdešimtąsias Vatikano 
II susirinkimo pradžios metines. Metai 
baigėsi, bet tikėjimo kelionė, vedanti link 
visiškos bendrystės su Dievu, tęsiasi. 

Skelbdamas Tikėjimo metus, popie-
žius Benediktas XVI vylėsi, kad tai bus 
„malonės metas, padedantis mums pajus-
ti didelį tikėjimo džiaugsmą ir vėl suvokti 
tikėjimo atveriamą horizonto platybę, 
kad, likdami ištikimi Viešpaties atmini-
mui ir palaikomi jo artumo bei Šventosios 
Dvasios veikimo, išpažintume tikėjimą 
visą ir nepažeistą“. Nors, anot ekspertų, 
Benedikto XVI sušaukto pasaulio vys-
kupų sinodo priimtuose dokumentuose 
ne itin pavyko apibendrinti ankstesnę 
evangelizacijos patirtį ir suformuluoti 
įkvepiančių gairių ateičiai, vis dėlto Ti-
kėjimo metai praėjo audringai.

Vienas didžiausių metų įvykių – drą-
susis epochinės reikšmės Benedikto XVI 
žingsnis, neabejotinai padarysiantis įtaką 
tolesnei Bažnyčios istorijai. Sprendimas 
atsistatydinti iš vyriausiojo Bažnyčios 
Ganytojo pareigų yra brandos ženklas, 
atskleidžiantis, kaip atsakingai jis su-
pranta savo tarnystę Dievo tautai. Nuo 
šiol kiekvienas popiežius, stengdamasis 

geriausiai pasitarnauti Bažnyčiai ir ieš-
kodamas optimalaus sprendimo, galės 
drąsiau atsiliepti į laiko ženklus ir Šven-
tosios Dvasios įkvėpimus… 

Kitas metų fenomenas – popiežius 
Pranciškus. Stebinantis ir krikščionis, ir 
kitų religijų išpažinėjus bei netikinčiuo-
sius. Anot vienos žurnalistės, pasirodo, 
popiežius gali būti normalus žmogus… 
Savo paprastumu ir širdingumu jis nura-
mina kritikuojančius, sušildo atšalusius, 
grąžina atgal įsiskaudinusius ir nuo 
Bažnyčios dėl įvairiausių papiktinimų 
nusigręžusius žmones. Popiežius, kuris 
vis dar gyvena ne rūmuose, bet Šv. Mor-
tos svečių namuose, kuris neleidžia, kad 
jam įėjus į valgomąjį atsistotų jį pagerbti, 
kuris kasdien pamokslauja ir neišsigąsta 
apsaugininkų užtvaras įveikiančių vaikų 
„antpuolių“, gerai žino, ko nori, elgiasi 
labai natūraliai ir leidžia būti visiškai 
prieinamas, nesibaimindamas realių 
ar tariamų grėsmių jo asmeniui. Nors 
įkvėpimo semiasi iš Asyžiaus Neturtėlio 
ir juo seka, vis dėlto popiežius Pranciškus 
yra savo ignaciškosios tapatybės neišsi-
žadantis jėzuitas. Mes, jėzuitai, kartu su 
kitais džiaugiamės jo branda ir gebėjimu 
išryškinti tai, kas sudaro krikščionybės 
esmę, jo žvilgsniu, nukreiptu į labiausiai 
pažeidžiamus ir nuskriaustus žmones, jo 

Mielieji bičiuliai,
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gebėjimu rasti bendrą kalbą su įvairiausių 
socialinių grupių ir tikėjimų atstovais. 
Popiežiaus tarnystę jis priėmė taip, lyg 
jai būtų gimęs ar rengęsis visą gyvenimą. 
Daugelis, Argentinoje Jorge Bergoglio pa-
žinojusių kaip provincijolą, arkivyskupą ar 
kardinolą, pripažįsta, kad tapęs popiežiumi 
jis labai pasikeitė – vis labiau skleidžiasi jo 
tėviškumas ir vis džiaugsmingesnis tampa 
buvimas su žmonėmis ir dėl jų. Tai dar vie-
nas liudijimas, kad nauja tarnystė leidžia 
tikėtis ir naujų malonių išsiliejimo.

Įsiminė popiežiaus Pranciškaus kvie-
timas į Bažnyčią ir pasaulį žvelgti kaip į 
perpildytą karo ligoninę, kur apstu su-
žeistųjų ir kur negalima delsti. Mums, 
jėzuitams, šis palyginimas labai patinka 
ir tinka. Kalbėdamas Europos provincijo-
lams, Jėzaus Draugijos generolas t. Adolfo 
Nicolás šį palyginimą susiejo su kita vieno 
žydų autoriaus alegorija apie sužeistą 
vyrą, kuris kiekvieną rytą atšlubčioja prie 
Jeruzalės vartų patarnauti pavargėliams 
ar sužeistiems atvykėliams, o paskui vėl 
grįžta gydytis savo žaizdų... Mūsų vi-
suomenėje, it karo lauko ligoninėje, kur 
neretai patys kūno ir sielos gydytojai bei 
slaugytojai yra sužeisti, nepaisant visko, 
jie gali ir privalo tarnauti kitiems. Negai-
lėdami savęs, nelaukdami užmokesčio ir 
įvertinimo. Tikėti mokomės iš pirmųjų 

amžių krikščionių, kurių tikėjimas kilo iš 
susitikimo su Kristuje apreikštu gyvuoju 
Dievu ir buvo brangus kaip motina, nes 
pagimdydavo juos dieviškajam gyvenimui, 
dovanodavo naują patyrimą, šviesų požiūrį 
į egzistenciją, kurį jie būdavo pasirengę 
viešai liudyti iki mirties.

Šios mintys stiprino mane, kaip pro-
vincijolą, kai pasiekė žinia, kad mūsų 
provincija, ir taip itin kukli žmonių ištek-
liais, netenka tėvo Liongino Virbalo, kurį 
popiežius Pranciškus, atsižvelgdamas į ar-
gumentus, gautus iš Lietuvos, nusprendė 
paskirti Panevėžio vyskupu. Turėjo praeiti 
kiek laiko, kol širdyje galėjau „atiduoti“ 
Lionginą šiai misijai Dievo tautos labui. 
Šiame leidinyje jūs, mieli skaitytojai, ga-
lėsite susipažinti su dviejų jėzuitų mintimis 
apie vyskupo tarnystę: vienas (vyskupas 
Lionginas) jomis dalijasi ją pradėdamas, 
kitas (arkivyskupas Sigitas) – baigdamas 
ir, anot arkivyskupo Gintaro Grušo, savo 
75-erių metų jubiliejumi pradėdamas labai 
svarbų etapą – ketvirtąjį gyvenimo varžybų 
kėlinuką.

Laikotarpis iki 2014 m. liepos 31 d. 
mums, kaip ir visiems pasaulio jėzui-
tams, yra didelių svarstymų ir įžvalgų 
metas, nes pagal penkis tėvo generolo 
pateiktus kriterijus kiekviena provincija 
turi įvertinti savo pajėgumą veikti ir ben-
dradarbiauti su kitomis provincijomis. 
Kaip mes, pasaulinės Draugijos nariai, 
geriausiai galime darbuotis Dievo garbei 
ir Dievo tautos labui? Kaip patys sieksime 
dvasinės gelmės ir padėsime jos siekti ki-
tiems? Kaip apibūdiname šiandienę savo 
misiją, kaip padedame tai padaryti kitiems 
ir kaip ji atsispindi mūsų apaštaliniuose 
planuose? 

Laukia nelengvas, daug įžvalgumo, kū-
rybingumo ir vidinės laisvės reikalaujantis 
darbas. Jį pavedu gerajam Dievui per 
Marijos, Gailestingumo Motinos, rankas, 
prašydamas visų jūsų, mielieji, maldų.

T.
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– Ką, lankydamasis pas mus, aptarėte 
su jėzuitais ir kuo norėtumėte pasidalyti 
su jų bičiuliais?

– Pirmiausia norėčiau kalbėti apie 
evangelizacijos iššūkį, šiandien kylantį vi-
sai Europai – kaip uždegančiai, efektyviai 
kalbėti apie Jėzų, mūsų tikėjimą, kad įtikin-
tume kitus. Mes, jėzuitai, ir kiti ignaciškąjį 
dvasingumą puoselėjantys žmonės nuolat 
kalbame apie galimybę Dievą susitikti kas-
dieniame gyvenime. Šiandienos Bažnyčiai 
tai labai svarbu, nes bet kokios profesijos 
atstovui – gydytojui, šaltkalviui, staliui, 
namų šeimininkei, – kunigui ar pasaulie-
čiui galime padėti tai padaryti. Kiekvienam 
Dievo paieška gyvenime yra tam tikra pili-
grimystė, nes negalime pasakyti, kad radau 
Dievą kartą ir visiems laikams. 

Kitas dalykas, kuris svarbus jėzuitams, 
tai kova už teisingumą. Tikėjimas ir teisin-
gumas neatskiriami. Negalime teigti esą 
labai tikintys, jeigu užsimerkiame prieš 
vargšų poreikius. Ir popiežius Pranciškus 
nuolat kalba, kaip svarbu būti arti vargšų. 
Kai važinėdamas po Europą susitinku jė-
zuitus, dirbančius su kaliniais, pabėgėliais, 
benamiais, skurstančiomis šeimomis, tai 
daro itin stiprų įspūdį ir yra labai svarbu 
Bažnyčios įtikimumui. Nors kai kuriose ša-

lyse Bažnyčioje būta skandalų, jos kunigų, 
vyskupų ar pasauliečių noras būti su vargs-
tančiais suteikia tam tikrą atsvarą.

Trečia, svarbu yra tai, kad jėzuitai po-
zityviai žvelgia į pasaulį. Mes tikime, kad 
Dievas pasaulyje veikia kaip žmonių drau-
gas. Ir mūsų pareiga – čia bandyti rasti 
Dievo malonės ženklų. Kai kurie teologai 
sako, kad jėzuitai yra kaip detektyvai, tu-
rintys priemonių, padedančių atrasti Die-
vą, veikiantį pasaulyje (juokiasi). Taip, čia 
pilna problemų, nuodėmių, tačiau pasaulis 
kupinas ir Jo malonės. Nereikia nepasitikėti 
technologijomis, progresu, pasauliu, koks 
jis yra, nes į jį atėjo Jėzus. Jis priėmė kūną, 
tuo tarsi apglėbdamas pasaulį. Ir mes, jėzui-
tai, būdami krikščionys, turime į jį žvelgti 
draugiškai, mūsų nuostata privalo būti po-
zityvistinė. Svarbu, kad tokia ji ir išliktų, 
kad jos nenustelbtų aštrėjantys konfliktai ir 
konfrontacijos. Šitas laikotarpis jėzuitams 
gali būti palankus, nes kitos vienuolijos į 
pasaulį raginamos žiūrėti įtariau. Jėzuitų 
evangelizavimo moto – žvelgti į pasaulį, 
kuris yra draugiškas. Tai sudaro tam tikrą 
erdvę mums skelbiant Gerąją Naujieną. Bet 
kyla klausimas, kaip evangelizuoti aplin-
koje, kuri yra labai sekuliari. Pvz., prieš 
30–40 metų Airija buvo labai katalikiška. 

Dievas yra 
žmonių draugas!

Pokalbis su vasarą Lietuvoje 
viešėjusiu Europos jėzuitų
provincijolų konferencijos 
pirmininku t. Johnu DarDisu, sJ

Draugijoje
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To nebėra, ir anuomet veiksmingi metodai 
dabar nebepadeda. 

– Minėjote ignaciškojo dvasingumo 
„prieinamumą“ įvairiems žmonėms. Ar 
lankydamasis kitose Europos valstybėse 
esate pastebėjęs, kad pasauliečiai juo do-
misi?

– Pirmiausia, žinoma, reikia kalbėti apie 
Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenę, 
kurios gyvybingumas įvairiose šalyse ne-
vienodas. Airijoje, iš kur dabar atvykau, KG 
bendruomenė gana silpna, kalbant apie Ang-
liją, keletas naujų gyvybingų grupelių susi-
būrė Londone, Prancūzijoje bendruomenė 
labai stipri, Ispanijoje – ne tokia stipri, kur 
kas stipresnė Portugalijoje, kaip yra Italijoje, 
nežinau. Manau, kad mes, jėzuitai, labiau tu-
rime rūpintis ignaciškojo dvasingumo sklai-
da. Tai – dovana visai Bažnyčiai.

Reikia keisti mūsų „marketingą“, ypač 
kalbant apie jaunimą. Pvz., Europoje šiuo 
požiūriu yra nemažai iniciatyvų, deja, jos 
labai fragmentiškos, trūksta koordinacijos. 
Mes turime tikrai didelį turtą. Kaip jį pa-
teikti, kad atrodytų patrauklesnis, kaip jam 
suteikti didesnės įtaigos? Kartais galvoju, 
kad turime mokytis kasdienės eilinių žmo-
nių kalbos ir būtent ja komunikuoti. Teolo-
ginė kalba būtina, tačiau reikia išmokti kal-
bėtis su žmonėmis gatvėje, parduotuvėse. 
Taip pat reikia perprasti ir politikų žodyną, 
kad galėtume susikalbėti su jais. 

Manau, popiežiaus Pranciškaus dėka 
susidomėjimas ignaciškuoju dvasingumu 
padidės. Draugija turi programų, pade-
dančių rengti dvasios palydėtojus, turime 
pakankamai literatūros, bet visada lieka 
klausimas, ar tai pakankamai paskleista, ar 
tuo dalijamės su pačiais įvairiausiais žmo-
nėmis. Šventajame Rašte pasakyta, kad 
Gerąją Naujieną turime skelbti iki žemės 
pakraščių, taigi visiems – vargšams, pasitu-
rintiems, imigrantams ir kitiems. Ir su jais 
dalytis Dvasinių pratybų dovana, kuri iš 
tiesų padeda žmonėms užmegzti asmeninį 
ryšį su Dievu. Jis yra pamatinis – nepakan-

ka vien formalaus pamaldumo, bažnyčios 
lankymo, be asmeninio ryšio su Dievu tai 
neduoda vaisių.

Man atrodo, kad Lietuvoje jūs dar nesate 
tokie sekuliarizuoti kaip daugumoje Vakarų 
Europos valstybių, ir tai jūsų šansas. Pvz., 
neseniai lankiausi Afrikoje, ten visi žmonės 
religingi, bažnyčios – ar tai būtų katalikų, 
ar sekminininkų – pilnos, žmonės gieda ir 
šoka ištisas valandas. Jų kultūra persmelkta 
religijos. Visai kas kita Vakarų Europoje. 
Būtina suvokti giliąsias priežastis ir ieško-
ti, kas iš tiesų kalbėtų tai kultūrai, kuri turi 
daug skepticizmo, kartais net ir cinizmo. 
Mes tikime, kad ir atokiai nuo Bažnyčios 
besilaikančių žmonių širdyse veikia Die-
vas. Kaip juose pažadinti sąmoningą Dievo 
troškimą ir kuo jį pamaitinti? Jeigu pavyktų 
rasti kelią į jų širdis – būtų didelis dalykas.

– Vis dėlto ignaciškasis dvasingumas 
reikalauja tam tikro įsipareigojimo, kurio 
žmonės vengia, ir apskritai dažnai nenori 
dėti pastangų, kad susitiktų Dievą.

– Pvz., mūsų mokykloje Airijoje mėgs-
tame koplyčioje medituoti kokią nors Evan-
gelijos sceną. Vaikams patinka pratybos, 
kai įtraukiama jų vaizduotė. Dažnai per jas 
Viešpats stipriai paliečia. Ta patirtis būna 
tokia stipri, kad jauni žmonės po truputį 
pradeda įsipareigoti. Štai kodėl katalikiškos 
mokyklos, kolegijos tokios svarbios. Jeigu 
pradedame nuo Dievo patirties, kuri yra pa-
matinė, jauni žmonės pradeda mąstyti, kad 
ja gali dalytis su kitais. Arba ji paskatina pa-
dėti vargstantiems, kartą per savaitę aplan-
kyti senelių namus ar našlaičių prieglaudą. 
Taip tikėjimas įgauna praktikę raišką, jam 
po truputį gilėjant, kyla poreikis įsipareigo-
ti. Tam reikia laiko. Bet šiame kelyje būtina 
ir tam tikra pagalba, dvasinis palydėjimas. 

– Dar vienas dalykas yra tikėjimo liudi-
jimas. Ko nepadarome mes, tikintieji, kad 
aplinkinius „užkrėstume“ tikėjimu? Kodėl 
mes nesugebame džiaugtis tuo lobiu, kurį 
gyvenime radome, – Dievu?

– Tikėjimas nėra magija, jis nebūtinai 

Draugijoje



6

Draugijoje

padeda išspręsti visas materialias proble-
mas. Jeigu tėvai netenka vaiko, jeigu jis 
lieka našlaitis, jeigu žmonės yra bedarbiai –  
tai labai skausmingi atvejai, kur netikras 
džiaugsmas nėra liudijimas. Liudijimas 
būtų gebėjimas sudėtingoje situacijoje, 
kančioje išlaikyti asmeninį ryšį su Dievu, 
ištvermingai melstis, prieš Dievą būti pačiu 
savimi. Jei aš kasdien, bet kokiomis aplin-
kybėmis išlaikau asmeninį ryšį su Dievu – 
manau, tokio liudijimo žmonės laukia šian-
dien. Jeigu iš tiesų realiai gyvenu su Dievu, 
iš to kyla džiaugsmas. Gal ne tiek išorinis, 
kiek vidinis. Kai apie problemas, kurių iš 
tiesų gyvenime netrūksta, kalbiesi su Die-
vu, pamažu atsiranda pasitikėjimas, kad 
tos problemos neužgoš, neuždusins, ir tai 
suteikia dvasinio komforto. Dievas iš tiesų 
yra su mumis visose mūsų gyvenimo situa-
cijose – tai ir privalome liudyti kitiems.

– Ar jėzuitų veiklos laukas gali keistis, 
jėzuitą išrinkus popiežiumi? 

– Tai, kad kardinolai Bažnyčios vadovu 
išrinko jėzuitą, manau, yra mūsų pašauki-
mo patvirtinimas. Kai jis ragina nepamiršti 
vargšų, neužsidaryti namuose, bet eiti „į 
žmones“ – tai mūsų dvasingumas, skati-
nantis būti pasaulyje, suteikiantis mums 
tvirtumo. Tai turėtų padrąsinti ir daugiau 
jaunų žmonių įsipareigoti Draugijoje. Man 
atrodo, kad, išrinkus popiežių Pranciškų, 
Bažnyčioje atsirado daugiau vilties. Žmo-
nės kažko tikisi iš Šventojo Tėvo, pasirin-
kusio paprastą gyvenimo būdą, tai patrauk-
lu. Ir tai sustiprina mūsų apsisprendimą 
šiandienos pasaulyje būti su vargšais, taip 
vienijant tikėjimą ir teisingumą. 

Jėzuitai šiuo metu turi išspręsti nemažai 
problemų Draugijos viduje. Tėvas gene-
rolas kelia klausimą, kaip Europos jėzuitų 
provincijos galėtų glaudžiau bendradar-
biauti, kai kurios – ir susijungti. Didesnės 
provincijos turi daugiau išteklių, gali geriau 
planuoti savo apaštalavimą ir atlikti misiją. 
Mažesnės provincijos yra draugiškesnės, 
broliškesnės, lengviau susisiekia tarpusa-
vyje, tačiau ar gyvybingas yra jų gebėjimas 

reflektuoti ir svajoti? Kalbėdamasis su jė-
zuitais Lietuvoje (provincija Europoje yra 
trečia pagal mažumą) ir kėliau klausimą, 
kokia yra jų svajonė mąstant apie Lietuvą, 
ir apie ką, jų manymu, svajoja Dievas? 

Šiuo metu Europoje yra apie 5 tūkst. jė-
zuitų, iš kurių nemažai vyresnio amžiaus. 
Džiaugiamės, kad dar turime apie 450 nau-
jokų. Deja, 1982–2010 m. jėzuitų skaičius 
Europoje ir JAV sumažėjo perpus. Dėl to 
labai svarbu padrąsinti jaunus žmones tapti 
Draugijos nariais. Tai pašaukimas, atve-
riantis daug galimybių. Draugijai norint 
tęsti savo misiją mokyklose, socialiniuose 
bei dvasiniuose centruose, reikia jėzuitų. 
Nors daugelyje sričių glaudžiai bendradar-
biaujame su pasauliečiais, jėzuitai būtini. 
Azijoje arba Afrikoje nemažai jaunų žmo-
nių ateina į Draugiją, o Europoje tai didelis 
iššūkis. Čia turime veikti labai kūrybingai, 
išlaikydami dvasinę gelmę. Lietuvoje, ma-
tydamas jaunus jėzuitus, dirbančius moky-
klose, jaučiuosi padrąsintas. 

– Tačiau pašaukimų krizė juntama ir 
kituose vienuoliniuose ordinuose.

– Taip, tai bendra problema. Šiuo metu 
Airijoje nemažai pašaukimų turi domini-
konai, nežinau, kas tai skatina. Galbūt kad 
jie dėvi abitus, yra pastebimi, gal tuo ir pa-
trauklesni. Kadangi jėzuitai nedėvi jokių 
išskirtinių drabužių, sunku pasakyti, pvz., 
ar tas žmogus yra jėzuitas. Kunigai jėzuitai 
ir kaklajuostę ne visada nešioja. Taip yra 
dėl to, kad norime būti tarp žmonių, neišsi-
skirdami iš jų, tačiau vis dėlto tam tikri at-
pažinimo ženklai būtini. Dauguma jėzuitų 
įsisega ženklelius su Draugijos herbu arba 
kryželius. Tai mūsų tapatybės liudijimas 
pasaulyje, kur tapatybės ribos dažnai būna 
labai neapibrėžtos. O dvasinių pašaukimų 
krizė stebima ir dėl to, kad žmonės nebeno-
ri arba nebesugeba įsipareigoti. Juk tą patį 
matome ir santuokoje – kiek daug skyrybų! 
Kaip padrąsinti žmones įsipareigoti – tiek, 
kunigystei, tiek santuokai, – taip pat didelis 
šiandienos iššūkis.

Kalbėjosi Jūratė Grabytė
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Galima sakyti, kad krikščionybė ir vėl 
pasiekė vieną savo kryžkelių – kadangi bai-
mių nepriklausyti daugumai mažėja, Vakarų 
pasaulyje netikinčiųjų skaičius didėja. Ne-
pasigesti religinės bendruomenės ir krikš-
čioniško gyvenimo būdo ar normų tampa 
vis labiau įprasta. Tikėjimas ir vertybės, 
kylančios iš jo, kritikuojamos vis drąsiau. 
Situacija keistoka – labai patogu kritikuoti 
krikščionybę, nors ji įtvirtino tokią žmogui 
palankią krikščioniškomis vertybėmis per-
sunktą terpę, kaip demokratinė visuomenė, 
pagarbą žmogaus teisėms, apskritai pasau-
lėžiūrą, gerbiančią žmogaus vertę ir orumą. 
Tačiau diagnozavus problemas negalima 
užsidaryti savo pasaulyje. Dievo malonė 
kviečia nešti Gerąją Naujieną kitiems. Šia-
me rašinyje paminėsiu, kas galėtų padėti 
tikinčiajam kalbantis su netikinčiuoju. 

Kalbėti paprastai. Derėtų suprasti, kad 
dažnai sąvokos, kurios tikinčiajam tokios 
mielos ir turiningos, kitam yra visiškai tuš-
čios. Todėl verta pasistengti ir kai kuriuos 
dalykus aiškinti kantriai bei su meile, su-
prantamai tarsi penkiamečiam vaikui. Pvz., 
vietoj „esu nuplautas Avinėlio krauju“ ge-
riau sakyti „man atleisti nusikaltimai“ ir 
panašiai. 

Vartoti pačiam suprantamas sąvokas. 
Kartais kyla nereikalingų ginčų, pačiam ti-
kinčiajam neįsigilinus į vartojamos sąvo-
kos tikrąją reikšmę, tuo labiau pašnekovui 
ją blogai suprantant. Tikinčiajam vertėtų 

daugiau domėtis ir maldoje apmąstyti var-
tojamų svarbių sąvokų reikšmes. 

Atsižvelgti į realybę. Dalydamasis savo 
tikėjimo patirtimi, tikintysis visada bus nu-
sidėjėlis, besidalijantis su nusidėjėliu, elge-
ta su elgetaujančiu. Dėl to reikia vengti ir 
puikybės, ir žodžių, kurie klausytojui nesu-
prantami bei jį savotiškai „terorizuoja“.

Kalbėti apie tikras gyvenimo patirtis. 
Apie savo gyvenimą visada dera kalbėti są-
žiningai – tiek apie kasdienes pergales, tiek 
apie pralaimėjimus. Jei tikintysis nori, kad 
jį ir jo žinią kitas adekvačiai priimtų, reikia 
duoti tam pagrindą. Nuoširdumą žmonės 
supranta, vertina ir gali atsakyti tuo pačiu.  

Kiekvienas turi savą „naujojo gyveni-
mo“ istoriją. Ją vertą pasakoti paprastai, 
vengiant ypatingo sureikšminimo įspūdžiui 
sustiprinti. Reikia tiesiog pasidalyti gauta 
dovana, kuri pakeitė gyvenimą, palyginant, 
koks jis buvo prieš gyvą Dievo prisilietimą 
ir koks tapo po jo. 

Pasitelkti humorą. Vietoje, laiku, „į 
temą“ ir tinkamai vartojamas humoras vi-
sada praskaidrina bendravimą. Kalbantis 
apie svarbius dalykus, ypač kai jie gali pro-
vokuoti įvairius jausmus, pašnekovui svar-
bu susidaryti teigiamą įspūdį. 

Atsisakyti stereotipų. Jei norime, kad 
netikintysis matytų krikščionį ne vien kaip 
tam tikrų savybių „išklotinę“, reikia ir į ki-
tus žvelgti tokiu pat būdu. Visais atvejais 
bandyti suprasti kitą. Iš anksto atsisakyti 

T. Mindaugas Malinauskas, SJ

Susikalbėti su 
netikinčiuoju

Tikëjimas ir gyvenimas
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galimų nesutarimų, pykčių ir pažeminimų, 
verčiau stengtis tarpusavyje ieškoti ben-
dražmogiškų vertybių. Yra žmonių ir si- 
tuacijų, ypač reikalaujančių mūsų kantry-
bės. Konfliktai niekada nėra stiprioji pusė, 
greičiau priešingai – rodo stiprybės ir bran-
dumo nebuvimą. Atsisakius stereotipų dia-
logas lengvėja. 

Nemėginti „laimėti“ vien argumen-
tais. Kartais norisi griebtis savo įsitikinimų, 
dvasingų argumentų ir jais užversti prieši-
ninką, ypač kai kyla pagunda jo nesiklau-
syti ir nebandyti suprasti. Verčiau stengtis 
į situaciją pažvelgti iš kitos perspektyvos ir 
nebijoti pasidžiaugti pašnekovo argumen-
tuose esama tiesa, neatsižadant savosios. 
Derėtų niekada nepamiršti, kad diskusijos 
vyksta dėl visų žmonių gėrio. Noras pažinti 
kitą ir save, iš to mokytis ir liudyti gerą pa-
tirtį yra geresnis kelias nei šaltas argumen-
tavimas. Sąžiningai klausti savęs, kokiais 
motyvais ar nuogąstavimais remiasi mano, 
kaip tikinčiojo, pozicijos. 

Kalbėti už save. Kartais kyla pagunda 
per greitai „nukirsti“, teigiant, kad tai yra 
krikščioniškasis ar Bažnyčios mokymas. 
Noras pasislėpti už didesnio autoriteto, ne-
pritaikius priimtos tiesos kasdieniame gy-
venime, gali be reikalo didinti ginčus. Čia 
labiau praverstų gyvenimą puoselėjančios 
tiesos liudijimas. 

Atskiri asmenys netapatintini su vi-
suma. Dėl žiniasklaidos troškimo pabrėžti 
konfliktus gali susidaryti įspūdis, kad ats-
kirų asmenų ar mažesnių grupių pasisaky-
mai ir veiksmai atspindi visumos poziciją. 
Bet taip niekada nebūna. Gera yra prista-
tyti tikėjimo bendruomenės įvairumą ir 
skirtingumą, sykiu atskleisti jos grožį bei į 
netikinčiuosius nustoti žiūrėti kaip į tipinės 
grupės atstovus. 

Gyventi pagal tam tikras taisykles 
yra privalumas, o ne prievolė. Gyvenimo 
standartai yra svarbūs ir, pažinus nuostabų 
krikščionio gyvenimo būdą, norisi, kad visi 
to siektų. Tačiau gali kilti pagunda siekti, 

kad visi gyventų pagal tą patį standartą. 
Kalbant apie Dievo pažadus ir Bažnyčios 
dvasinius turtus geriau juos pristatyti kaip 
puikų laisvą pasiūlymą, o ne kaip reikala-
vimą.

Kalbėtis ir išklausyti kitą ne vien 
dėl išganymo perspektyvos. Žinant, kad 
vienas pagrindinių tikslų evangelizuojant 
netikintį žmogų yra atskleisti išganymo ke-
lią, gali kilti pagunda tiesiog „sumodeliuo-
ti“ jam Dievo meilę, prabilti į jo sąžinę ir 
troškimus, pabrėžiant, kad tai – išganymo 
poreikis, kurį gali patenkinti tik tikėjimas į 
Dievą. Svarbu domėtis sutiktu žmogumi su 
visu jo kontekstu ir pasistengti pamatyti jo 
įvairiapusiškumą. 

Melsti Šventosios Dvasios. Pagaliau 
visų svarbiausia – melsti Dvasios šviesos ir 
išminties, išgirsti Jos įkvėpimus, susiorien-
tuoti situacijoje, pažinti žmones ir paklus-
niai kalbėti tai, ko nori Dievas, nes visada 
liks pagunda norėti laimėti vien savo jėgo-
mis. Arba per greitai pasiduoti. Nepamirš-
kime, kad tokiame pokalbyje svarbiausias 
Dievas ir Jo garbė. 
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Įžymus psichologas Karlas Jungas tei-
gia: „Kiekvienas turime ir norime papa-
sakoti savo istorijas.“ Tie pasakojimai yra 
mūsų gyvenimo dalis ir jais būtina dalytis 
su kitais, nes esame socialios būtybės. Mes 
išsikalbame, kad palengvėtų, kad geriau pa-
žintume save ir kitus, gyvenimą ir jo Da-
vėją, kad suprastume gyvenimo uždavinius 
ir tikslą, patį jo slėpinį ir taip pasiektume 
vidinę laisvę bei ramybę. Dvasinis vado-
vavimas yra ne kas kita, kaip šių sakralių 
pasakojimų klausymas ir mėginimas per 
juos pastebėti gilesnes prasmes bei tiesas, o 
visa tai vyksta meilės, supratimo ir ramybės 
aplinkoje. Kiekvienoje žmogaus istorijoje 
persipina džiaugsmas ir sielvartas, kova ir 
skausmas, viltys ir lūkesčiai, sėkmės ir ne-
pasisekimai. Tačiau už kiekvienos istorijos 
veikia slaptinga ir nematoma galia, kuri 
veda žmogų į jo gyvenimo tikslą, drauge į 
laisvės ir ramybės būseną. Dvasios vadovo 
užduotis yra parodyti šią galią ir atpažinti 
Dievo veikimo pėdsakus.

Dvasios vadovai visais laikais buvo bū-
tini. Nelaisvėje izraelitai Mozei pasakojo 
savo istorijas apie priespaudą ir vergovę, 
o jis, kaip dvasios vadovas, jų klausėsi ir 
parodė Jahvės veikimo pėdsakus jų gyve-
nime, atskleidė jiems skirtą Dievo planą ir 
atkakliai vedė į laisvės ir ramybės žemę. 
Jėzus buvo savo mokinių dvasios vadovas: 
kantriai ir maloniai vadovavo sutrikusiems 
apaštalams per Paskutinę vakarienę, guodė 
nusivylusius mokinius pakeliui į Emausą, 
kalbėjosi su samariete prie šulinio ir su 
Nikodemu, atėjusiu pas jį naktį. Apaštalas 
Paulius save taip pat vadino dvasios vadovu 
ir patarėju jo įkurtoms bendruomenėms. Kai 
eremitai gyveno dykumose, žmonės eidavo 
pas juos, ieškodami dvasinio vadovavimo. 
Kai Bažnyčioje suklestėjo vienuolinės ben-
druomenės, dvasinis vadovavimas, siekiant 
dvasinio gyvenimo pažangos, tapo vienuo-
lių regulos dalimi. 

Mes gyvename globaliame postmoder-
niame pasaulyje. Globalizacija atnešė daug 
gėrio jo žmonėms. Pastebime didžiulę eko-
nominę pažangą, mokslinius laimėjimus, 
informacijos srautus, didžiulius proveržius 
medicinoje ir puikias gyvenimo sąlygas. 
Tuo pat metu globalizacija sukėlė naujų 
problemų: masinį skurdą, ekonominę nely-
gybę, terorizmą, fundamentalizmą, nedar-
bą, susvetimėjimą, šaknų netekimą, stresą, 
išsekimą, baimę, depresiją, nerimą, vieni-
šumą, atskirtį, dvasinę tuštumą, tapatybės 
krizę, beprasmybę ir norą žudytis. 

Taip atsitiko dėl to, kad žmonių gyveni-
me nebeliko dvasinio matmens. Šio negala-
vimo požymiai aiškiai matomi aplink mus, 
pvz., daugybė žmonių, jaunų ir suaugusių, 
plūsta į prekybos centrus, įsitraukia į narko-
tikų, sekso, pornografijos voratinklius, azar-
tinius lošimus, greitojo maisto vartojimą ir 
t. t. Blogiausia, kad dažniausiai tai daro vis 
tie patys žmonės. Ar tai neliudija gilesnio 
alkio ir troškulio? Žymus teologas Karlas 

Kur dvasios vadovai?
Tikëjimas ir gyvenimas
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Rahneris, SJ, sako, kad kiekvienas materi-
alių ir praeinančių dalykų alkis ar troškulys 
galiausiai rodo, kad trokštama dieviškų da-
lykų. Šiuo atveju pasitvirtina pranašo Je-
remijo žodžiai: „Juk mano tauta nusikalto 
dvigubai: mane, gyvojo vandens šaltinį, jie 
paliko ir išsikasė vandens talpyklas, nelai-
kančias vandens“ (Jer 2, 13). Panašiai apie 
savo gyvenimo patirtį yra kalbėjęs ir šv. Au-
gustinas: „Mūsų širdys yra sukurtos Tau, ir 
jos nenurims, kol neatsiilsės Tavyje.“ Aki-
vaizdu, kad norėdami numalšinti savo vidi-
nį alkį, žmonės eina ne ten. 

Šių dienų pasaulis nevertina dvasinės 
gelmės. Žmones patraukia malonūs, žavūs 
ir didingi dalykai. Dažnai jie ignoruoja tai, 
kas kilnu, tauru ir dvasinga, kas pasireiškia 
įprastai, be impozantiško atspalvio. Prie to 
daug prisidėjo per socialines medijas ata-
kuojančios reklamos. Šiandien mus oku-
puoja tariamas gėris. Liūdna, kad jis nesu-
teikia išliekančio džiaugsmo, ramybės ir 
pasitenkinimo. Tai yra Šventosios Dvasios 
dovanos. Žmonės kenčia, nes yra pakliuvę 
į laikinumo spąstus, kuriuos šv. Ignacas 
vadina „netvarkingais prisirišimais“, jiems 
stinga ramybės ir tvarios laimės, kylančios 
iš Gyvenimo Dvasios.

Ekstremalus tokio pobūdžio kentėjimas 
veda į beprasmybę, chronišką nelaimingu-
mą ar į savižudybę. Turime daug pavyz-
džių, patvirtinančių šią situaciją šiandienos 
pasaulyje, dėl to labai reikalinga dvasinė in-
tervencija per dvasinį vadovavimą. Vadovas 
turi palydėti žmogų čia ir dabar, parodyti jo 
gyvenime esantį slėpinį, padėti jam išsilais-
vinti iš „netvarkingų prisirišimų“ gniaužtų, 
padėti pažinti savo vidinį pasaulį ir atpažinti 
jame veikiančią Dievo ranką, padėti suvok-
ti Jo planą ir taip vesti į laisvę ir ramybę. 
Toks palydėjimas reikalauja didelės meilės, 
atidumo, rūpesčio, empatijos, supratimo ir 
begalinės kantrybės.

K. Jungas pastebi, ir tai patvirtina šiuo-
laikinės vidutinio amžiaus žmogaus psi-
chologijos studijos, kad kiekvienas žmogus 

savo gyvenime patiria svarbiausius lūžių 
momentus kaip saulė, vidurdienį pasiekda-
ma zenitą. Pasiekus šį tašką, viskas keičiasi –  
kilimas pereina į leidimąsi. Saulei tai „kriti-
nis“ metas. Lygiai taip atsitinka ir žmogui, 
sulaukusiam vidutinio amžiaus. K. Jungas 
sako, kad šis amžiaus tarpsnis sukelia „sie-
los negalavimus“, tokius kaip nuobodulys, 
vienišumas, gyvenimo skonio praradimas, 
apatija, beprasmybė – tai, ką mistikai vadi-
na „acedija“: „gyvenimas nuolatinėje bai-
mėje“, „dykumos patirtis“, „jausmų naktis“, 
„tamsioji dvasios naktis“. Visa tai gali būti 
gydoma tik dvasinėmis priemonėmis. Savo 
knygoje „Modern Man in Search of a Soul“ 
K. Jungas rašo: „Tarp visų mano pacientų, 
peržengusių viduramžį, tai yra vyresnių nei 
35 metai, nebuvo nė vieno, kurio problema 
galiausiai nebūtų susijusi su religinio požiū-
rio į gyvenimą paieška.“ Kadangi jo pacien-
tų negalavimai buvo dvasinės prigimties, jie 
išgijo, kai atgavo dvasinį pamatą. 

Vizito į JAV metu palaimintoji Motina 
Teresė pastebėjo, kad amerikiečiai ekono-
miškai yra pasiturintys, netgi turtingi, tačiau 
iš tikrųjų skurdūs dvasiškai. Vidinis skurdas 
pasireiškia vienišumu, konfliktais, atskirti-
mi, skyrybomis ir savižudybėmis. Šiandien 
dvasinis skurdas tapo globalus – jį patiria 
kiekvienas miestas ir miestelis. Žmonės 
pašėlusiai ieško dvasinės pagalbos bei va-
dovavimo, nes problemų padaugėjo. Dėl to 
pradėta steigti religinius centrus, ašramus 
(šventyklas), konsultavimo centrus, gausiai 
leidžiama religinė literatūra, skleidžiama 
Naujojo amžiaus religinė praktika, remiami 
charizmatiniai judėjimai ir pan. Ir anksčiau 
dvasininkai susidurdavo su šiuo poreikiu, 
tačiau šiandien žmonės ieško tokio dvasios 
vadovo, kuris būtų tinkamai parengtas ir tu-
rėtų sertifikatą. Vakarų Bažnyčia labai aiš-
kiai suvokia šį poreikį, todėl ji drąsina, kad 
vis daugiau pasauliečių įsitrauktų į dvasinio 
vadovavimo tarnystę.

Dievo žmonės liudija, kaip ši tarnystė 
padėjo jiems atrasti kelią į gyvenimo šal-

Tikëjimas ir gyvenimas
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tinį – Dievą. Ši veikla išsaugojo gyvybes 
tūkstančiams žmonių, suteikdama prasmę 
pasimetusiems, sustiprindama sveikatą, 
išgydydama ir sugrąžindama asmenybės 
vientisumą, atgaivindama „dvasiškai mirš-
tančius“, suteikdama viltį nusivylusiems, 
paguodą liūdintiems, gyvenimo kryptį ją 
praradusiems ir jėgų nešantiems sunkias 
naštas. Ši tarnystė milijonams žmonių pa-
dėjo pradėti gyvenimą iš naujo. 

Šv. Ignacas dvasinį vadovavimą, kaip 
„davimą ir gavimą“, laiko būtinu visiems 
jėzuitams. Manrezoje jis suvokė dvasinio 
vadovavimo svarbą, išgyvendamas kriti-
nį laiką, todėl troškimas „padėti sieloms“ 
užvaldė jo gyvenimą. Nedidele Dvasinių 
pratybų knygele ir dvasių atpažinimo taisy-
klėmis šimtams žmonių per dvasinius po-
kalbius Ignacas padėjo atrasti Dievo valią, 
pasiekti laisvę ir gyvenimo ramybę. Visi jo 
draugai turėjo atlikti dvasines pratybas, o 
paskui vadovauti, jas atliekant kitiems. 

Šv. Ignacas norėjo, kad kiekvienas jėzu-
itas galėtų vadovauti dvasinėms pratyboms 
ir imtųsi dvasinių pokalbių. Tad šios dvi 
tarnystės tapo vienomis svarbiausių Jėzaus 
Draugijoje. 35-osios generalinės kongrega-
cijos dekrete „Iššūkiai mūsų misijai šian-
dien“ rašoma: „Dvasinės pratybos, kurios 
nuo pat pradžios buvo brangus įrankis mūsų 
rankose, šiandien yra neįkainojama pagalba 
daugeliui mūsų laikų žmonių.“

Atėjo laikas drąsiau imtis šios svarbios 
tarnystės. Iš tikrųjų kiekvienas, kuris gauna 
asmeninę dvasios vadovo pagalbą ir nori 
padėti žmonėms, gali dvasiškai vadovau-
ti kitiems. Visi jėzuitai, vaisingai atlikę 
dvasines pratybas, yra gavę malonę būti 
efektyviais dvasios vadovais, tačiau nuo 
kiekvieno asmeniškai priklauso, ar jis su-
ras motyvų ryžtingai imtis šios nelengvos 
tarnystės. Žinoma, tam reikia ir specialaus 
pasirengimo – dvasingumo bei pamatinės 
psichologijos studijų. 

Galiausiai pats Viešpats suveda dvasios 
vadovą su vadovaujamuoju. Per vadovo as-
menį vadovauja Jis pats. Vadovo užduotis 

yra išlikti dėmesingam Šventosios Dvasios 
paraginimams ir elgtis kaip Jonas Krikšty-
tojas – nuolatos rodyti į Viešpatį, į kelią link 
Dievo ir nekliudyti veikti Kūrėjui. Apie tai 
Ignacas kalba labai aiškiai – vadovas turi 
būti kaip rodyklė, išlaikanti pusiausvyrą ir 
visiškai neutrali įvairiuose įvykiuose.

Kartą karalius paklausė burtininko: „Ar 
įmanoma žmogui tuo pat metu būti žemes-
nio rango ir aukštesnio?“ Burtininkui at-
sakius teigiamai, karalius panoro pamatyti 
tokį žmogų. Į rūmus atvedė elgetą. Valdo-
vas nustebo: „Aš suprantu, kad šitas žmo-
gus yra žemesnio rango, nes jis elgeta, bet 
nesuprantu, kaip jis gali būti ir aukštesnio.“ 
Burtininkas atsakė, kad taip yra todėl, kad 
jam pasisekė pamatyti karalių. 

Dvasios vadovai tuo pat metu yra ir že-
mesnio, ir aukštesnio „rango“. Žemesnio, 
nes jie – tik rekolekcijų vadovai, esantys 
žemiau už direktorius ar rektorius; aukš-
tesnio, nes jiems pasisekė – Dievas juos 
panaudoja įgyvendindamas tai, ką numatė 
žmonių gyvenime. Nors jie ir neverti, bet 
kartu ir privilegijuoti, nes gavo pašaukimą 
tvarkyti dvasinius, dieviškus dalykus. Ki-
taip tariant, būnant dvasios vadovu, papras-
tam žmogui yra suteikta nepaprasta galimy-
bė tapti nuostabių Dievo darbų liudininku 
kitų žmonių gyvenimo kelionėje. 

Ši tarnystė yra iššūkis, tačiau drauge ji 
dovanoja ir gilią paguodą bei džiaugsmą, 
nes tiesiogiai prisiliečiama prie mylinčio 
ir atjaučiančio Dievo veikimo žmogaus 
gyvenime. Dvasios vadovas turi galimy-
bę matyti, kaip žmogus išlaisvinamas nuo 
prisirišimų, kompleksų, priklausomybių, 
neurozių ar kitų pančių, ir yra vedamas 
prie slėpiningo mus mylinčio Dievo plano 
suvokimo. Palydėti žmogų iš vergovės ir 
kentėjimų krašto į laisvės ir ramybės žemę 
yra privilegija. 

Pagal William Sequeira, SJ,  
„Where are the Spiritual Guides?“, 

JIVAN, 2013 m. liepa, parengė 
 t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Tikëjimas ir gyvenimas
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Šių metų birželį vykusiame Italijos 
jėzuitų mokyklų alumnų susitikime su 
popiežiumi Pranciškumi viena mergai-
tė paklausė: „Pranciškau, ar norėjai būti 
popiežiumi?“ Jis atsakė: „Žmogus, kuris 
nori būti popiežiumi, nelinki gero pats sau. 
Dievas jo nelaimina. Ne, aš nenorėjau būti 
popiežiumi.“ 

Nuo pat birželio pradžios, kai buvau 
paskirtas Panevėžio vyskupu, jaučiu kažką 
panašaus ir galiu drąsiai pakartoti: „Ne-
norėjau būti vyskupu.“ Ne veltui šv. Igna-
cas stengėsi, kad jėzuitai nebūtų skiriami 
vyskupais. Jis buvo įsitikinęs, kad ordino 
nariai žmonėms ir Bažnyčiai geriausiai pa-
sitarnaus gyvendami savo charizma ir pa-
šaukimu. Vis dėlto tarp jėzuitų, kurie paža-
da ypatingą klusnumą popiežiui misijose, 
buvo ir yra vyskupų. Akivaizdžiausias to 
pavyzdys – pats Pranciškus, buvęs Buenos 
Airių arkivyskupas, o dabar visos Katalikų 
Bažnyčios Ganytojas. Lietuvoje visi žino-
me vyskupus jėzuitus – Kauno arkivysku-
pą Sigitą Tamkevičių ir buvusį Lietuvos 

jėzuitų provincijolą, dabar Telšių vyskupą 
Joną Borutą. Sovietmečiu, kai dar nebuvo 
įsteigtas nepriklausomas Rusijos regionas, 
Lietuvos jėzuitų provincijai priklausė ir 
Jozefas Wertas – dabar Kristaus Atsimai-
nymo vyskupijos Novosibirske vyskupas 
bei Nikolausas Messmeris, apaštališkasis 
Kirgizstano administratorius.

Taigi, jaučiant vienuolinį bendruo-
meninį pašaukimą ir darbuojantis Jėzaus 
Draugijoje, kartais tenka priimti labai ra-
dikalų iššūkį. Daug motyvų lemia vienokį 
ar kitokį sprendimą, bet galiausiai, liekant 
galioti „nenoriu“, tenka ištarti „sutinku“. 
Net ir tada, kai supranti, kad taip nelinki 
sau gero, paklūsti su viltimi ir troškimu, 
jog iš to būtų kas gero Bažnyčiai. Praėjusią 
vasarą Vilniuje pavežiau vieną moteriškę, 
skubančią į senolių klubo susitikimą. Va-
žiuodami kalbėjomės ir tarp kitų dalykų ji 
pasakė: „Aš savo anūkui visuomet sakau, 
kad „reikia“ yra svarbiau už „noriu“. Savo 
pasirinkimu taip pat negalėjau apeiti šito 
„reikia“.

Vysk. Lionginas Virbalas, SJ

„Dirba 
institucijose, 
nepriklausančiose 
Lietuvos ir 
Latvijos jėzuitų 
provincijai...“

Tarnystë
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Kasmet išleidžiamame „Katalikų žiny-
ne“ prie jėzuitų namų sąrašo yra pridėta vie-
na nuoroda: „Dirba užsienio institucijose, 
nepriklausančiose Lietuvos ir Latvijos jė- 
zuitų provincijai.“ Po tėvo Juozo Aranausko 
mirties tame sąraše likau vienas, nes gyve-
nau Romoje ir dirbau Popiežiškojoje rusų 
kolegijoje. Savo naują paskyrimą į Panevė-
žio vyskupiją priimu kaip panašią pasiunti-

nybę – dirbti institucijose, nepriklausančio-
se provincijai, tik šį kartą jau ne užsienyje, 
o Lietuvoje. Ši misija, žinoma, kitokia ir 
tikrai reikės nuolatinės Dievo pagalbos jai 
įvykdyti. 

Neturėjau klasikinio ugdymo, kaip ir 
kiti jėzuitai, įstoję į Jėzaus Draugiją pogrin-
dyje, dar sovietmečiu. Ignaciškąjį dvasingu-
mą, dvasinio ir vienuolinio bendruomeninio 

„Dievas paskyrė mus ne tam, kad 
užsitrauktume rūstybę, bet kad įgytume 
išganymą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, 
kuris numirė už mus, kad mes ir budėdami, 
ir miegodami gyventume susivieniję su 
juo“ (lot. simul cum illo) (1 Tes 5, 9–10).

Tarnystë

Vyskupo šventimų ir ingreso iškilmė 2013 m. rugpjūčio 10 d. 
Konstantino Karašausko nuotr.
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Drąsos palaiminimas

Dievas yra prie tavęs. Jis stipresnis už visus įvykius, 
didesnis už žemės galinguosius, platesnis už šio pasaulio ribas, 

galingesnis už valstybių valdovus. Dievas yra prie tavęs.
Dievas yra su tavimi. Jis tikresnis už bet kokį tikrumą, 
turtingesnis už visus turtus, amžinesnis už visus laikus, 

galingesnis už visas galybes. Dievas yra su tavimi.
Dievas yra tavyje. Jis – didesnė paguoda už bet kokią baimę ir 

visus nuogąstavimus. Gynėjas bet kokiai grėsmei iškilus. 
Patarėjas bet kokiuose klaidžiojimuose.

Drąsos davėjas kaskart, kai nesiseka. Dievas yra tavyje.
Dievas yra priešais tave. Jis – išlaisvinimas kiekviename suspaudime, 

priebėga kiekviename pavojuje, užtarėjas kiekviename kalėjime. 
Dievas yra priešais tave. 

Dievas yra už tavęs. Jis patikimas kiekvienoje sumaištyje, 
pasitikėjimo vertas kiekvienoje abejonėje, daug pakeliantis kaip tiltas, 

saugantis kaip šarvai. Dievas yra už tavęs. 
Dievas virš tavęs – ištiesęs rankas ir savo meile palaikantis, 
saugantis gyvenime ir mirtyje. O trečiąją dieną, Velykų rytą, 

Jis – Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia – tave prikelsiantis.

Chris in der Gegenwart, nr. 32 / 2013
Iš vokiečių kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

gyvenimo pagrindus perėmiau iš tėvų ir 
brolių, kurie nuoširdžiai tuo gyveno. Ypač 
iš t. Jono Lauriūno, pas kurį praleidau dau-
giau kaip dvejus metus. Galėčiau sakyti, 
kad matydamas jų pavyzdį, paprasčiausiai 
„užsikrėčiau“ noru būti jėzuitu. Žinoma, 
vėliau tai papildė studijos, skaitymas, bet 
pamatas jau buvo padėtas. Todėl ypač esu 
dėkingas visiems Lietuvos jėzuitams – ne 
tik kažkada taip mane ugdžiusiems, bet ir 
visiems, su kuriais gyvenau ir dirbau. Taip 
pat labai daug davė studijų ir apaštalavimo 
patirtis kituose kraštuose: Austrijoje, Ispa-
nijoje, Italijoje, bei ten sutikti žmonės. Pa-
sinaudodamas apaštalo Pauliaus žodžiais 
galiu sakyti: „Ką gi turiu, ko nebūčiau 
gavęs?“ Viską gavau iš Viešpaties, bet per 
žmones.

Dabar nauja mano misija atveria kitokį 
dvasinį ir bažnytinį akiratį. Turėsiu ir toliau 

noriu būti kartu bei tam tikra prasme vie-
nu iš Panevėžio vyskupijos kunigų, įvairių 
kitų vienuolijų vyskupijoje broliu, vienu 
iš tikinčios Dievo tautos narių. Kadangi 
Draugijoje mačiau labai gražių bendradar-
biavimo, pagalbos ir supratimo pavyzdžių, 
turėsiu kuo sekti.

Misija kiekvienam sava: vyskupijai 
ir Jėzaus Draugijai, bet vienas Dievas, 
vienas tikėjimas, viena Bažnyčia. Tikrai 
tikiu, kad išliks dvasios ir maldos ben-
drystė, o pagal galimybes ir praktiškas 
bendravimas bei dalijimasis su Lietuvos ir 
Latvijos provincijos jėzuitais: įžvalgomis, 
patirtimis, dvasinėmis tarnystėmis. Taip 
pat dvasinis artumas su visais jėzuitų bi-
čiuliais, pasklidusiais ne tik Lietuvoje, bet 
ir po platųjį pasaulį. To meldžiu Viešpatį, 
su kuriuo susivieniję gyvenkime ten, kur 
jis kiekvieną iš mūsų siunčia.

Tarnystë
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– Su kokiais džiaugsmais, sunkumais ir 
iššūkiais susidūrėte savo vyskupiškoje tar-
nystėje? Kas joje buvo netikėto, gražaus ir 
ką dėl jos teko paaukoti, ko atsisakyti?

– Patys šviesiausi man buvo paprastos 
kunigiškos tarnystės metai, ypač klebono 
tarnystė Kybartuose. Kunigas visuomet yra 
labai arti žmonių, tikintieji tiesiog jaučia 
kleboną ir atsiliepia į savo ganytojo lūkes-
čius. Jeigu kunigas myli žmones, jie atsako 
tuo pačiu ir dar su kaupu.

Vyskupo tarnystė šiek tiek nutolina nuo 
tikinčiųjų. Su žmonėmis nuolat nebesusi-
tinki arba susitinki per tam tikrą atstumą. 
Tai, aišku, keičia bendravimą ir netei-
kia to džiaugsmo, kuris kyla iš paprastos 
žmogiškos bendrystės. Jos džiaugsmą iš 
dalies pajusdavau vizituodamas parapijas, 
dalyvaudamas įvairiuose renginiuose bei 

susitikimuose ir, žinoma, su artimiausiais 
kurijos bendradarbiais kasryt 10.30 val. 
gerdamas kavą. 

Vyskupo tarnystę vertinčiau kaip ne-
lengvo kryžiaus nešimą. Atsakingos, pa-
kankamai sunkios pareigos, dažniausiai 
turint galimybę atsiremti tik į Viešpatį. 
Kadangi vyskupas yra kaip ant kalno pa-
statytas miestas, jam tenka atlaikyti ne tik 
priešpriešinio, bet ir labai žvarbaus vėjo 
pūtimą. Tačiau su Dievo pagalba viskas 
pakeliama.

Didžiausi iššūkiai buvo fizines ir finan-
sines galimybes viršijantys darbai, kuriuos 
reikėjo atlikti. Kartais tų darbų ir reikalų 
būdavo tiek daug, kad norėdavosi viską 
palikti ir bėgti į kokią nors „dykumą“. 

Tapdamas vyskupu, kunigas beveik vi-
siškai praranda privatų gyvenimą. Žinoma, 

Pasitikėti savo Mokytoju
Lapkričio pradžioje Kauno arkivyskupas metropolitas SigitaS tamkevičiuS, SJ, 
šventė 75-erių metų sukaktį, po kurios kiekvienas vyskupas įgyja teisę į užtar-
nautą poilsį. Linkėdami arkivyskupui likti tokiam pat tvirtam visuose gyveni-
mo frontuose ir dar neskubėti ilsėtis, paprašėme atsakyti į keletą klausimų, su-
sietų su jo, kaip vyskupo jėzuito, tarnyste.

Tarnystë

Su Šiluvos atlaidų savanoriais. Marijos Stanulytės nuotr.
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ir vyskupas turi atokvėpio valandėlių, poil-
sio dienų, bet niekada negali užmiršti, kas 
jis yra, arba kiti neleidžia to padaryti.

– Ar būdamas vyskupas jautėte, kad ir 
toliau esate jėzuitas?

– Vyskupo tarnystė daug ką keičia. Nėra 
bendruomeninio gyvenimo ir savo vienuo-
lišką tapatybę prisimenu tik atlikdamas 
dvasines pratybas: mąstymus, rekolekcijas, 
per adoracijas ir t. t. Arba kai reikia įveikti 
ką nors labai sunkaus. Nepasakyčiau, kad 
specialiai dėjau pastangų, kad jausčiausi 
jėzuitu; visas mano dėmesys buvo sutelktas 
į vyskupo tarnystę – norėjau kuo geriau ją 
atlikti. Net nesiekiau kokiu nors būdu būti 
matomas kaip vienuolis, jėzuitas, tik troš-
kau būti kuo artimesnis visiems kunigams. 
Kiek tai pasisekė, ne man spręsti.

– Kokią įtaką priklausymas Jėzaus 
Draugijai apskritai darė Jums, kaip dva-
sininkui?

– 1968 metais stodamas į Jėzaus Drau-
giją, ieškojau dvasinės atramos ir mane 
žavėjo evangelinis radikalumas. Šiandien 
sunku pasakyti, koks būčiau buvęs kunigas 
be Draugijos. Visa tai, ką gavau Draugijoje, 
labai natūraliai įsiliejo į mano gyvenimą. 
Išmokau iš savęs daug reikalauti, daug ko 
atsisakyti, – Dievo bei Bažnyčios reikalai 
visuomet buvo ir liko prioritetų prioritetas. 
Tai nereiškia, kad visuomet viską įvyk-
dydavau. Kaip eilinis vienuolis, eidavau 

išpažinties ir atsiprašydavau Viešpatį, kur 
neištesėdavau ar apsileidau. Esu dėkingas 
Draugijos tėvams, ugdžiusiems mane kaip 
Kristaus karį, besistengiantį pakelti visas 
negandas ir visada besiremiantį ne į savo 
išmintį, bet įsiklausantį, kaip vienu ar kitu 
atveju pasielgtų Kristus. 

– Kuo, Jūsų nuomone, ignaciškasis 
dvasingumas gali pasitarnauti šiandienos 
Bažnyčiai? Gal galite pasidalyti keletu as-
meninių patirčių.

– Šiandienos pasaulyje, garbinančiame 
daiktus ir malonumus, tikėjimą gali liudyti 
tik tie žmonės, kurie radikaliai seka paskui 
Kristų. Mūsų kalbos dažnai yra bevertės, 
nes paskęsta jūroje balsų, siūlančių „pusi-
nę“ laimę. Jėzuitai, sekdami savo įkūrėju, 
turi drąsos eiti ten, kur kiti neina, imtis dar-
bų, kurie atrodo sunkiai įveikiami. 

Kažkada rizikavau pradėdamas leisti 
„Kroniką“, nes buvo tik geri norai ir jo-
kios patirties. Prieš dvidešimt dvejus me-
tus, priimant pal. Jono Pauliaus II nomi-
naciją vyskupu, buvo dar didesnė rizika. 
Pernai, kai ketinau pradėti nuolatinių dia- 
konų rengimą, buvo netgi atkalbinėjan-
čių, kad to nedaryčiau. Nulėmė pasirinkta 
nuostata: kas nors turi pradėti. Nelaimė 
grėstų tik tuo atveju, jei rizikingų, sunkių 
darbų būtų imamasi pasitikint vien savo 
jėgomis. Tačiau sėkmė užtikrinta, jei vi-
siškai pasitiki savo Mokytoju. 

Tarnystë

Kur ta Šiluva?..
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– Matydama tėvelius, stumiančius veži-
mėlį su dvynukais, kaskart pagalvoju, kad 
Dievas kartais mėgsta žmonėms iškrėsti 
pokštą. O kada judu supratote, kad patys 
esate tas Dievulio pokštas?

– T. Aldonas. Gal tik mokykloje, kai 
pamatėme, kad esame vienodai rengiami. 
Tačiau vėliau, susipažinęs su ignaciškuoju 
dvasingumu, supratau, kad žmogus yra uni-
kalus, nepakartojamas. Ar vienas gimsta, ar 
dvynukai, kiekvienas esame dovana. 

– T. Algimantas. Aiškiausiai supratau, 
kad esame dvyniai, tuomet, kai mus išsky-
rė. Aldoną priėmė į seminariją, o manęs 
priimti neleido. Geriausiai suvokiau, ką 
reiškia turėti brolį dvynį, kai jo nebebuvo 
šalia. Iš tiesų atrasti vienam kitą padėjo so-
vietinis saugumas.

– O vaikystėje, turėdami ir daugiau 
brolių, kaip jautėte tarpusavio brolystę?

– T. Algimantas. Visada sakydavome 
mes. Klausdavo, kur eini, atsakydavome: 
mes eisime, mes buvome išvažiavę. Drau-
gai irgi teiraudavosi: ar yra namie Algis 

arba Aldonas (juokiasi). Šeimoje labiau 
bendravo trys vyresnieji broliai, kita trijulė 
buvome mudu ir kiek jaunesnė sesuo. 

– Ar mokykloje krėtėte pokštus, naudo-
damiesi savo panašumu?

– T. Aldonas. Šeimoje ugdė moralines 
vertybes, tad apgaudinėjimas buvo aiški 
nuodėmė. Nors pagunda kartais kildavo. 
Atsimenu, kaip kartą mokytoja mane pa-
kvietė atsakinėti, aš nieko nemokėjau, o ji 
įrašė dvejetą Algiui. Sakau, kad esu Aldo-
nas, o ji pyksta: jūs manęs neapgausite! 

– T. Algimantas. Kitą kartą aš rusų 
kalbos pamokoje padeklamavau eilėraštį 
už save ir už Aldoną, o mokytoja pagyrė, 
kad jis geriau pasiruošęs, nes antrą kartą 
man geriau pavyko. Taigi broliui uždirbau 
geresnį pažymį. 

– Tiek nedaug pokštų, nors iš tiesų esa-
te apdovanoti humoro jausmu?

– T. Algimantas. Taigi sakė, kad apgau-
dinėti mums buvo nuodėmė. Nors noras ir 
kildavo, pvz., turėjome tik vieną mokinio 
pažymėjimą (kitą buvome pametę). Kartą 

Aldonas + Algimantas = 100
Šių metų lapkritį broliams dvyniams t. alDonui ir t. algimantui gudaičiamS 
sukako po 50. Suprantama, kad tokia proga nepakalbinti jų tiesiog negalėjome. 

Sukaktis

Kur ta Šiluva?..
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važiuojant autobusu įlipo keleivių kontrolė. 
Bandėme perduoti tą pažymėjimą vienas ki-
tam, bet tokia baimė suėmė, kad nepajėgėme 
to padaryti ir mus išlaipino. Tada buvo labai 
pikta – juk matė, kad abu esame mokiniai. 

– O nemalonių situacijų, kad esate 
dvyniai, patyrėte?

– T. Aldonas. Hmmm... Gal ne...
– T. Algimantas. Net tarnaujant so-

vietinėje kariuomenėje (dvyniai visuomet 
tarnaudavo kartu), kur naujokus tikrai 
skriausdavo, mes to išvengdavome, nes kai 
vyresnieji kareiviai mus supainiodavo, bū-
davo daug juoko. Dabar nemalonu būna gal 
tuomet, kai žmonės apsigauna ir netiki, jei 
sakai, kad esi ne tas. Žmogus atsiveria, bet 
matai, kad ne tau, – kaip tada jo neišgąs-
dinti? Kartą rekolekcijose viena moteris net 
supyko: ar nesiliausite jo vadinę Algiman-
tu?! Nors iš tiesų ten aš ir buvau... Paso juk 
nuolat nesinešiosi (juokiasi).

– Visur buvote ir viską darėte kartu, bet 
Dievas su kiekvienu bendrauja asmeniš-
kai. Kaip jis pašaukė rinktis kunigystę?

– T. Aldonas. Manau, įtaką vienas ki-
tam padarėme stiprią. Būdami 5 ar 6 klasė-
je Igliaukoje girdėjome vieną ugningą kun. 
Alfonso Svarinsko pamokslą, kuriame jis 
komentavo Jėzaus žodžius „pjūtis didelė, 
o darbininkų maža“. Grįžę vaikščiojome 
po kluoną, dabar sunku prisiminti, kuris 
pirmas pasakėme, kad reikėtų kunigu būti. 
Kitas iš paskos pakartojo: aš irgi būsiu. Tar-
si abu jau buvome pasirengę tapti kunigais.

– T. Aldonas. Bet buvo ir krizės mo-
mentų. Pvz., būdamas paauglys maniau, 
kad sulaukęs 18-kos nebeisiu į bažnyčią. 
Pakaks, kad kunigas bus Algis. Bet labai 
stiprų impulsą davė sovietinė kariuomenė, 
kurioje mus bandė perauklėti. Po tarnybos 
pasakiau: dabar jau tikrai būsiu kunigas, 
viskas. Vėliau per rekolekcijas vis atei-
davo patvirtinimas, kad mane asmeniškai 
Dievas pašaukė, esu kunigas ne todėl, kad 
Algis pasirinko, bet kad tai mano kelias, ir 
kad vienuolinė bendruomenė mano kelias, 
ne vien kunigystė. O tikroji pašaukimo 

užuomazga – Prienų bažnyčioje, prie Švč. 
Jėzaus Širdies altoriaus. Pirmaisiais mė-
nesių penktadieniais po išpažinties ten at-
likdavau atgailą ir žiūrint į Jėzų, skambant 
giesmės žodžiams „Jėzaus Širdie švenčiau-
sia“, mezgėsi ryšys su juo. Tuo metu gal ir 
nesuvokiau, bet dabar man tas išgyvenimas 
labai brangus.

– T. Algimantas. Kai reikia pasakoti 
apie savo pašaukimą, paminiu, kad kunigu 
tapau dėl to, kad mes dvyniai, tai viena iš 
priežasčių, turėjusių įtakos, bet, vardyda-
mas kitas priežastis, jau kalbu apie save. 

Tėtis vakarais melsdavosi su šeima ir 
vis prašydavo dar vieną poterį sukalbėti, 
kad nors kas iš šeimos taptų kunigu. Ka-
dangi augome penki berniukai, jis klaus-
davo, kuris iš mūsų juo būsime. Kartais tai 
mane netgi erzindavo. O pašaukimą turbūt 
irgi sustiprino kariuomenė, nes tarnaujant 
vis kildavo klausimas, kodėl čia tiek neti-
kinčių žmonių? Jeigu Dievas yra, kodėl jie 
netiki? Ir atsakas širdyje: nėra kas jiems 
papasakoja apie Dievą. Tad būsiu kunigas 
ir kitiems kalbėsiu apie Dievą. Dabar, bū-
damas mokykloje ar kitur tarp žmonių, vis 
prisimenu – štai aš iš tiesų žmonėms pasa-
koju apie Dievą. 

– T. Aldonas. Į seminariją stojome iš-
kart po kariuomenės ir tąkart abiejų nepri-
ėmė. Tada jau veikė pogrindžio seminari-
ja. Žinojome, kad norėdami joje studijuoti 
turime priklausyti kokiai nors vienuolijai. 
Pirmasis susitikimas buvo su marijonais, 
tačiau abudu nusprendėme, kad mums dar 
per greitai pas juos stoti, o vėliau sužino-
jome, kad tuo metu mūsų parapijoje dirbęs 
kunigas Antanas Gražulis yra jėzuitas. Pa-
sisakėme apie savo ketinimus, ir jis mus 
nusivežė pas jėzuitus. 

– T. Algimantas. Į seminariją mūsų 
nepriėmė dėl to, kad biografijose buvo 
šiokios tokios antitarybinės veiklos – kel-
ta trispalvė, visokiose sueigose dalyvauta, 
bendrauta su Prienuose dirbusiais kunigais 
„ekstremistais“, tėvai Sibire buvę – lyg ir 
įrodymas, kad valdžiai lojalūs nebūsime. 
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Kitais metais vėl stojome į seminariją, Al-
doną priėmė, o manęs ne.

– T. Aldonas. Sovietinis saugumas 
mane turbūt laikė ne tokiu aršiu – kariuo-
menėje buvo įvairių išbandymų, kuriuose 
aš gal pasirodžiau kiek nuolaidesnis. Be 
to, Algis jaunimo sambūriuose mėgdavo 
pasišaipyti iš saugumo veiklos, vaidinda-
mas moterį saugumietę. Be abejo, jiems tai 
buvo žinoma. Įdomu būtų mūsų bylas pa-
vartyti ir pamatyti, kas iš tiesų ten rašoma.

– T. Algimantas. Į seminariją mane pri-
ėmė daug vėliau, o į Draugiją mes įstojome 
kartu. Aldonas jau buvo klierikas. Su jėzui-
tais iki tol bendravome ilgokai, rekolekci-
jas atlikome, bet įstojimo data yra 1986 m. 
birželio 11 d. 

– O kaip tuomet buvo organizuotas 
naujokynas?

– T. Algimantas. Kas mėnesį važiuo-
davome pas t. Joną Danylą, vėliau pas  
t. Joną Borutą duoti dvasinės ataskaitos, 
o rengėmės kas bažnyčioje zakristijonu 
dirbdamas, kas mokydamasis seminarijoje. 
Mums papasakodavo ir apie kitus jėzuitus, 
vykdavo metinės rekolekcijos, į jas atva-
žiuodavo nemažai jėzuitų, bet visų vis tiek 
nepažinojome. Pvz., mokydamasis semina-
rijoje nujaučiau, kad Gintaras Vitkus taip 
pat yra jėzuitas, kažkas kalbėjo, bet kada 
jis įstojo, nežinojau.

– T. Aldonas. Naujokynas truk-
davo įvairiai, pvz., aš naujoku pra-
buvau beveik ketverius metus, nes 
būdavo įprasta, kad pirmuosius am-
žinuosius įžadus duodavome prieš 
diakono šventimus.

– Baigus seminariją, dvynių 
dirbti kartu nebeskyrė, kaip tar-
naujant armijoje.

– T. Aldonas. Seminarijoje kartu 
buvome tik vienus metus – kai Algis 
įstojo, aš mokiausi paskutiniame kur-
se. Jau buvome susiradę savo draugų, 
nes iki tol visi draugai buvo bendri. 
Draugijoje irgi tas pats – vienas mo-
kėmės Austrijoje, kitas JAV, vienas 

dirbome Kaune, kitas Vilniuje.
– Bet vienu metu visa valdžia, kai Al-

donas tapo provincijolu, o Algimantas – 
naujokyno vedėju, buvo dviejų brolių ran-
kose (bendras juokas). Bendradarbiauti 
šiuo atveju turėjote itin glaudžiai. 

– T. Algimantas. O, taip, provincijolas 
Aldonas Gudaitis labai pasitikėjo magis-
tru Algimantu Gudaičiu (juokiasi). Tikrai 
jautėme vienas kito pagalbą dirbdami. Bet 
tokiame darbe visada įžvelgi ir pavojų, ga-
limą puikybę, taip pat jauti didžiulę atsako-
mybę prieš Draugiją ir Bažnyčią. 

– T. Aldonas. Man atrodo, kad pavo-
jaus puikybei nebuvo, nes Draugija taip 
nusprendė – mes nesame tie, kurie kur nors 
veržiasi. Visur mus daugiau stūmė. Esa-
me kaimo vaikai, tad tapti provincijolu ar 
naujokyno vedėju, ar vykti kalbų mokytis 
mums būdavo iššūkiai – geriau, kad nepa-
skirtų, kad nesiųstų, geriau kur nors papras-
čiau. Tad Draugija labai „pralaužė“ mūsų 
kompleksus, daug iššūkių iškėlė, davė at-
sakomybių.

– Visą laiką buvote arti jaunimo. Pvz., 
Algimantas yra tikybos mokytojas metodi-
ninkas, buvo Vilniaus jėzuitų gimnazijos 
kapelionas; Aldonas ėjo Kauno gimnazi-
jos direktoriaus pareigas, dabar yra kape-
lionas; abu esate buvę naujokyno vedėjai –  
visą laiką su jaunais žmonėmis. Tad ką 
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galite pasakyti apie jauną žmogų ir igna-
ciškąjį dvasingumą?

– T. Algimantas. Vyresnieji mus skir-
davo turbūt matydami, kad esame tam tin-
kami. Su jaunimu artimiau bendrauti gal 
padeda ir kai kurie charakterio bruožai – 
truputį humoro turime. O jaunas žmogus 
tam tikra prasme dar nesugadintas, jame 
labiau matosi Dievo grožis. Tad jo nereikia 
„perlaužti“, kur nors sprausti, reikia duoti 
laisvę su tam tikra atsakomybe; būdamas 
su jaunais žmonėmis, žaviuosi, džiaugiuo-
si, kad Dievas taip gražiai juose veikia.  
Šv. Ignaco dvasingumas jaunimui gali pa-
dėti branginti laisvę, gautą iš Dievo, priimti 
tą laisvės dovaną ir taip dvasiškai augti. 

– T. Aldonas. Ignaciškasis dvasingu-
mas yra Jėzaus dvasingumas ir visa krikš-
čionybė yra Jėzaus krikščionybė. Jo gyve-
nimas ateina į kiekvieno žmogaus prigimtį. 
Kodėl mes tarp jaunimo? Gal ir dėl to, kad 
būdami vaikai turėjome kunigą Antaną 
Gražulį, kuris, sakyčiau, elgėsi kaip Jėzus 
su apaštalais. Man tai tapo pavyzdžiu atei-
čiai. Aukodamas Mišias jaunimui, Antanas 
pamokslaudavo neilgai, pabrėždamas vie-
ną ar porą esminių dalykų. Visada po Mišių 
šventoriuje laukdavo, kiekvienam ranką 
paduodavo, dar pakviesdavo kartu kvadra-
tą pažaisti, t. y. nuolat būdavo tarp žmonių. 
Jėzus taip pat kartu su apaštalais žuvavo, 
darė tai, ką ir jie, o vėliau pereidavo prie 
dvasinių dalykų. Būdamas kapelionas, per 
rekolekcijas matau, kad jeigu pasilieku tik 
prie metodo – kas iš tiesų yra gerai, – bet 
nedovanoju vaikui santykio arba jeigu jis 
man santykio nedovanoja, viskas lieka for-
malu. Jaunus žmones būtina pažinti, to ne-
padarysi nebūdamas tarp jų. O kai pažįsti, 
tuomet ir būti lengviau. 

– Jėzuitų gimnazijose darbui su jauni-
mu tikrai palanki terpė, o mūsų bažnyčiose 
vis dėlto jaunimo mažai. Priėmęs Pirmąją 
Komuniją, jaunas žmogus dažnai dingsta 
iki vestuvių. Ką manote apie šią situaciją?

– T. Aldonas. Popiežius Pranciškus 

mus ragina neužsidaryti bažnyčiose, bet 
eiti už Bažnyčios, už pastato ribų, nes Die-
vas ir ten veikia. Ar jauni žmonės susitiks 
Dievą – tai jų ir Dievo reikalas, svarbiau-
sia, padėti atpažinti, kad Jis veikia juose. 
Čia didelis iššūkis jaunimo vadovams ar 
jaunesniems kunigams, kuriems lengviau 
bendrauti su jaunimu. Giliai tikinčių jaunų 
žmonių iš tiesų yra. Mes juos galime ma-
tyti įvairiuose renginiuose, dauguma tikrai 
kupini Dievo veikimo.

– T. Algimantas. Gal atrodo, kad baž-
nyčiose jaunų žmonių ne per daug, bet 
kartą arkivyskupas S. Tamkevičius teisin-
gai pastebėjo, kad palyginti su tarpukariu, 
kai buvo iš tiesų daug įvairių organizacijų, 
dabar tikėjimas kur kas gilesnis – niekada 
nėra buvę tiek daug grupelių, kur žmonės 
susirinkę skaitytų Šventąjį Raštą, drauge 
melstųsi. Anos organizacijos buvo labiau 
nukreiptos į išorinį veikimą.

– T. Aldonas. Šventasis Tėvas prime-
na, kad Bažnyčia yra kur kas daugiau, nei 
vien į Mišias ateinantys žmonės. Mažoji 
Bažnyčia, pirmoji jos ląstelė, yra šeima. 
Tarpusavio meilė joje liudija Dievo meilę. 
Popiežius ragina skelbiant Evangeliją ne-
pamiršti, kad didelį darbą pirma mūsų jau 
yra nuveikęs Dievas. Bažnyčia yra daug 
platesnė už instituciją. Taip, joje švenčiami 
slėpiniai, tai didžiulė dovana, tačiau Baž-
nyčia yra ir ten, kur džiaugiamasi, kur pa-
siaukojama, kur susibūrę geros valios žmo-
nės, nors jie ir nekrikštyti. Džiaugdamiesi 
Mišių malone, privalome matyti, kad ir ki-
tur Viešpats veikia – tai plačioji Bažnyčia 
tikrąja prasme, ne vien simboliškai. 

– T. Algimantas. Šią vasarą vienas jė-
zuitas iš JAV vėl priminė, kaip išlikti kon-
templiatyviems veikloje. Kai meldžiamės, 
tikime, kad Dievas yra arti, su juo bendrau-
jame, kalbamės. Bet kai dirbame, Dievas 
taip pat aktyviai veikia, jis niekur nepasi-
traukia. Net apie Dievą negalvodamas, vis 
tiek esi su Juo. Ignaciškasis dvasingumas 
jaunimui gali liudyti, kad Dievas yra kartu 
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ir tada, kai jie žaidžia krepšinį ar futbolą. 
Arba kai atpažįsta vienas kito talentus. 
Maldos, žinoma, negalima apleisti, bet ne-
galime Dievo išskirti iš veiklos. Tai jauni-
mui taip pat svarbu.

– Bet įtampa tarp veiklos ir kontem-
pliacijos vis didėja.

– T. Aldonas. Ignacas mus ragina atpa-
žinti, kur kokia dvasia veda. Jis sako, kad 
iš Dievo įkvėpimas kyla tada, kai galiausiai 
mes viską darome dėl Jo. Jeigu vienokios 
ar kitokios veiklos pabaigoje ne save aukš-
tiname, bet dėkojame Dievui, jį pašlovina-
me, jeigu kas ir nepavyko, atiduodame tai 
jam, šv. Ignacas sakytų, kad tuomet Dvasia 
veda link Kūrėjo. Pavojus kyla tuomet, kai 
savo veiklą atskiriame nuo Dievo.

– T. Algimantas. Aš dar pridėčiau pa-
stovumą, nes jis leidžia geriau įžvelgti Die-
vo ženklus. Gal norėčiau dėl Dievo daryti 
daug dalykų, bet jeigu neliks nuolatinės 
maldos, kasdienės peržvalgos, nepastebė-
siu, kaip, nors ir per labai gerus dalykus, 
mane veda kita dvasia. 

– Kas jus pažįsta, žino linksmą judvie-
jų būdą, bet, kaip ir visi, gyvenime susi-
duriate su sunkumais, su netektimis. Kaip 
tai išgyvenate ir ką galite patarti kitiems?

– T. Algimantas. Buvo daug netekčių – 
mamos, tėtės, brolio, sesers mirtis. Širdyje 
daug visko vyksta, nebūtinai visiems pasa-
kojame. Kaip dvyniai, labai jaučiame vie-
nas kitą, žinome, ką kitas tuo metu išgyve-
na, bet ir viską priimame, tai natūralu. Kai 
vasarą mirė mūsų sesuo, man labai padėjo 
Vidmanto Šimkūno atsiųsta žinutė. „Algi, 
kai labai sunku, pasijusk silpnas ir suklupk, 
bet ir vėl kelkis, nes esi reikalingas kitiems 
sustiprinti.“ Buvo labai stiprus išgyveni-
mas. Arba kažkada susitikęs pasauliečius 
bičiulius Astą ir Liudą pasakoju apie prob- 
lemas naujokyne, o jie ir sako: kai labai 
sunku, mes patys sau padėti negalime, Die-
vas tikrai padeda, bet reikia ir kitų žmonių 
pagalbos. Kai sunkiausias laikas nutolsta, 
matai, kiek jame buvo Dievo ženklų! 

Seseriai sergant, kai mums siūlė dar iš-
bandyti vienus ar kitus vaistus, melsti pal. 
Jurgio Matulaičio užtarimo, vis pagalvoda-
vau, kodėl mūsų sesuo neturėtų iškeliauti 
pas Viešpatį, kodėl turėtų stebuklingai 
išgyti, jeigu daug kas ir neišgyja. Vienus 
žmones gydytojai išgydo šiai žemei, o ki-
tus Viešpats pagydo amžinybei. Kaip ir 
visi, mes turime tai išgyventi.

– T. Aldonas. Kai būdavo sunku, Jėzus 
verkė; aš kartais irgi žliumbiu – būna, kad iš 
savigailos, bet kartais ir ramybė po to atei-
na. Pernai sveikindama su gimtadieniu, se-
suo parašė: „Sveikinu tave paskutinį kartą, 
didžiuojuosi, kad užaugau kartu su jumis...“ 
Nuo tų žodžių verkiau visą vakarą... Bet pa-
stebėjau, kad tokie sunkumai labai atveria 
Dievui. Laukiant sesers mirties mane lydėjo 
Šventojo Rašto mintys, pirmiausia psalmės 
atliepas: „Į Viešpaties būstą džiaugsmin-
gai keliaujam.“ Galvojau, kur čia dabar tas 
džiaugsmas? Juk sesers iškeliavimas neke-
lia džiaugsmo nei jai, nei mums. Tada atėjo 
atsakymas, kad viskas yra labai laikina – net 
Jėzus žemėje gyveno tik 33 metus, tačiau 
tai pakeitė pasaulį! Pastebėjau, kad sunku-
mai padėdavo man pamokslams pasiruoš-
ti, evangelizuojant, liudijant kitiems. Kai 
dabar prisimenu mamos ar jėzuito Gvido 
mirtį – kiek daug prasmingų dalykų tuomet 
įvyko! Čia išties daug žmogiškumo, progų 
pažliumbti, bet ir daug Dievo malonės. 

– T. Algimantas. Mąstant apie tuos, 
kurie jau iškeliavo, o mes, sulaukę pusam-
žio, tebesam, matyti, kad Dievas kiekvie-
nais metais, kuriuos mums dovanoja, dar 
nori per mus ką nors nuveikti.

– T. Aldonas. Žvelgdami į savo isto-
riją, mes su Algiu galime pasakyti, kad ji 
yra nuostabi, nes tai išganymo istorija. Visi 
skausmai, paklydimai, ieškojimai rodo, 
kaip Dievas per tai veda. Šitas mūsų pokal-
bis irgi tebūnie liudijimas, ką Dievas gali 
nuveikti, pvz., kad ir per dvynius...

Kalbėjosi Jūratė Grabytė
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Magis (lot. daugiau, labiau) – šv. Igna-
co Lojolos šūkis, šiandien raginantis viso 
pasaulio jaunus žmones, besidominčius 
ignaciškuoju dvasingumu, vienytis ir siekti 
daugiau. Mag+s projektas – tai jaunimo at-
sakas į Bažnyčios kvietimą evangelizacijai. 
Pirmasis toks projektas jaunimui, 2005 m.  
surengtas prieš Pasaulio jaunimo dienas 
Vokietijoje, sulaukė ypatingo pasisekimo 
ir nuo to laiko šie projektai rengiami nuo-
lat. Mag+s plečiasi ir Lietuvoje. 2013 m. 
rugsėjo 27 d. pakvietėme visus kada nors 
dalyvavusius projekte ar norinčius daugiau 
sužinoti, kas tai yra, ir tuos, kurie yra pri-
sidėję, kad Mag+s Lietuvoje įvyktų, ateiti į 
vakarą istoriniame Perkūno name Kaune. 
Jaukioje aplinkoje pasidalijome praeitų 
metų Mag+s įspūdžiais iš projektų Lietu-
voje, Slovakijoje ir Brazilijoje, kur Mag+s 
vyko prieš Pasaulio jaunimo dienas.

Lietuvoje Mag+s aktyviai plėtoti pra-
dėtas 2012 m. vasarą. Jauni žmonės buvo 
pakviesti dalyvauti dviejose Mag+s prak-
tikose: „Pasitikėjimo piligrimystėje“ bei 
patarnaudami paliatyviosios slaugos ligo-
ninėje, kur jaunimas turėjo nepakartojamą 
galimybę „išeiti iš savo komforto zonos“. 
Praktikų dalyviai atsiliepimuose išreiš-
kė troškimą, kad Mag+s projektas vyktų 
dažniau nei kartą per metus. Todėl žiemą 

buvo pateiktas naujas Mag+s iššūkis jau-
nuoliams – kvietimas į rekolekcijas „Ateik 
į tylą“. Trys kontempliatyvūs vienuolynai 
sutiko priimti jaunimo grupes ir parodyti 
savo kasdienybę, kur didelę laiko dalį vy-
rauja tyla, o visa būtis skendi nuolatinėje 
maldoje. Džiugu, kad į kvietimą dalyvauti 
žiemos projekte atsiliepė ir gausus būrys 
jaunuolių iš Latvijos. 

Projekto dalyvių liudijimai, šviesūs, 
džiaugsmingi grįžusiųjų veidai neleido 
sustoti – šių metų vasarą Mag+s projektas 
pasiūlė jau tris praktikas: „Maldos prakti-
koje“ jaunimas buvo kviečiamas išbandyti 
įvarius maldos būdus – individualią ir ben-
druomeninę maldą, kiekvieną žingsnį skir-
ti didesnei Dievo garbei, stengtis atpažinti 
jo veikimą kasdienybėje; „Žemės meno ir 
ikonografijos praktikoje“ buvo skatinama 
atrasti Dievo kūrinijos grožį ir savo kū-
ryboje naudoti natūralias priemones, gi-
lintis į tai, kas yra ir kaip kuriama ikona. 
Trečioji, tarptautinė, praktika „Walk the 
line“ – kvietimas pagyventi Žano Talan-
džio įkurtoje bendruomenėje kartu su tais, 
kurie keliasi iš alkoholizmo bei narkoma-
nijos liūno, kiekvieną Dievo jiems suteiktą 
dieną pasitikdami darbu ir malda. Po šių 
patirčių, atliepdami pasaulinę Mag+s prak-
tiką, dalyviai drauge vyko švęsti Lietuvos 
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Vidurio Europos Mag+s projektas, vy-
kęs Slovakijoje, buvo mano penktoji Ma-
g+s patirtis. Kiekvieną kartą dalyvaudama 
šiame projekte, nežinau, ko tikėtis, ir kiek-
vieną kartą Dievas labai dosniai apdovanoja 
savo malonėmis. Praėjus kuriam laikui ga-
liu sakyti, kad labiausiai Jėzus (iš)mokė pa-
sitikėjimo, kai prieš akis – visiška nežinia, 
ir paprastumo, kai norisi save pateikti kuo 
geriau. Tad mokiausi pasitikėdama atsiduoti 
į Tėvo rankas ir stengiausi nenorėti, kad Jis 
viską darytų pagal mano planą.  

Vienuolika jaunų žmonių keliavome au-
tobusiuku. (Mane visada žavi ilgos kelionės 
autobusu, juk tiek daug jose galima pama-
tyti!) Tad kol pasiekėme kelionės tikslą – 
šiaurinį Slovakijos miestą Ružomberoką, – 
ji visai neprailgo. Slovakai mūsų labai laukė 
ir šiltai priėmė, lyg būtume garbingiausi 
svečiai. Atvažiavo ir kiti Mag+s dalyviai 
iš Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, Čeki-
jos, Rumunijos, Kroatijos ir kitų Europos 
šalių. Prasidėjo Mag+s savaitė. Galėjome 
išsirinkti širdžiai mieliausią praktiką: iko-
nų tapymo, piligriminės kelionės į kalnus, 
Taizé, šokio, darbo su vaikais ar kitą. Mano 
praktika vadinosi „Mag+s per fotoobjek-

tyvą“. Džiaugsmas netilpo širdyje, nes dvi 
svajonės išsipildė vienu metu: gyvenau ap-
supta kalnų ir nuo ryto iki vakaro galėjau 
mėgautis savo pomėgiu – fotografavimu.  

Rytais melsdavomės, paskui eidavome 
vykdyti užduočių, pvz., mes turėjome „pa-
gauti“ gražiausias gamtovaizdžio, sakralinės 
architektūros, portreto, autoportreto ir mies-
to gyvenimo akimirkas. Fotografuodavome 
įvairiai – po vieną, su draugu ar grupelėmis. 
Žinoma, kopėme į kalnus, važiavome ap-
lankyti Taizé praktikoje esančių draugų, ke-
liavome po apylinkes. Kasdien švęsdavome 
šv. Mišias – tai buvo centrinė dienos dalis. 
Vakarais vykdavo nuotraukų aptarimas – 
mokymosi procesas su šios srities profesio-

jaunimo dienų. Čia Mag+s jaunimas turėjo 
galimybę įsilieti į tūkstantinę tikinčių jaunų 
žmonių minią.

Jaukiame „Mag+s pasidalijimų vaka-
re“ skambėjo daug nuoširdžių padėkos 
žodžių visiems projekto bendradarbiams, 
rėmėjams, draugams ir bičiuliams. „Jau-
nystę reikia paskirti dideliems idealams“, –  

sako popiežius Pranciškus. Tačiau tam rei-
kia drąsos. Tad visų pirma dėkojame Die-
vui, kad jis mums nepaliaujamai teikia ga-
limybių ir vilties. Svarbu suprasti, kad visa, 
ką turime, yra dovanota, ir visa, ką darome, 
yra didesnei Jo garbei.

Akvilė Minčinkaitė, Julija Baltrušaitytė

Tikëjimas ir gyvenimas



24

nalais. Po Mag+s Slovakijoje apie fotogra-
favimą išmanau kur kas daugiau. 

Savaitės pabaigoje prasidėjo Slovakijos 
jaunimo dienos. Į Ružomberoką suvažiavo 
apie 3 tūkst. jaunų žmonių. Atvykus ir kitų 
Mag+s praktikų dalyviams, jėzuitų vienuo-
lyne mūsų susirinko apie šimtą. Gyvenimo 
sąlygos tikrai buvo puikios – kambariai su 
atsiveriančiu vaizdu į kalnus ir smagia drau-
gija. O Slovakijos jaunimo dienos padėjo 
labiau vertinti ir džiaugtis vykstančiomis 
Lietuvoje, kuriose dalyvauja du tris kartus 
daugiau jaunimo. 

Mag+s projekto užbaigimo šventė vyko 
kalnuose. Iškilmingos šv. Mišios, nuosta-
bios giesmės, vaišės, šokiai, Švč. Sakramen-
to adoracija, žaidimai, bendrystė – gražiausi 
dalykai vienoje vietoje. Iš Slovakijos išva-
žiavau kupina džiaugsmo, naujos patirties ir 
įspūdžių. Lietuvių komanda savaitės pabai-
goje tapo kone šeima, kartu galėjome žengti 
dar vieną žingsnelį savo tikėjimo kelionėje. 
Per Mag+s patirtį dar kartą supratau, kad 
Tėvas be galo mane myli, rūpinasi ir dova-
noja gražiausių dovanų jau čia, žemėje! 

Veronika Rakauskaitė

Aš Mag+s projekte pasirinkau Taizé 
praktiką. Iš Ružomberoko organizatoriai 

mus nuvežė aukštai į kalnus. Visą savaitę 
gyvenome jėzuitams priklausančiame kote-
dže, apsupti nuostabios gamtos ir ramybės. 
Rytais ištvermingiausieji mankštindavosi, 
o vėliau eidavome melstis. Kiekviena die-
nos veikla buvo susijusi su Taizé giesmė-
mis, per giesmę ieškojome ryšio su Die-
vu. Dieną susiskirstydavome į dvi grupes: 
vieni mokėsi giedoti keturiais balsais, o 
kas norėjo, rengė solo partijas. Susirinkę 
vakaro maldai giedodavome visi drauge. 
Su mumis buvo net penki profesionalūs 
muzikantai, kurie dieną mus mokė, o Taizé 
pamaldose grojo savo instrumentais – vio-
lončele, obojumi, smuiku, pianinu, fleita, 
tad buvo neapsakomai gražu. Tas muzikos 
ir giesmių grožis tikrai kilo į dangų su vi-
somis mūsų maldomis. Pamaldose kiekvie-
nas užsidegdavo po ploną aukštą žvakutę –  
Šventosios Dvasios buvimo su mumis sim-
bolį. 

Šioje Mag+s praktikoje radau ramybę 
ir tylą, kurios taip dažnai trūksta kasdieny-
bėje. Supratau, kad ir muzika yra skirta tik 
vienam dalykui – didesnei Dievo garbei, 
kad pamatytume, kokį gražų pasaulį Dievas 
sukūrė ir kaip Jis skatina mylėti vieniems 
kitus bei atrasti Jį visuose dalykuose.  

Austėja Staniunaitytė
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Mag+s šventė Brazilijoje prasidėjo Sal-
vadoro mieste. Kelias dienas apie 2 tūkst. 
jaunų žmonių nuo aštuoniolikos iki trisde-
šimt penkerių metų šoko, dainavo, prista-
tė savo šalis, kultūras, klausėsi liudijimų, 
kartu šventė Eucharistiją, meldėsi. Vėliau 
pasiskirstėme į praktikas. Aš vykau į pili-
grimystę palaimintojo misionieriaus José 
de Anchietos keliu – XVI a. jaunas ispanų 
jėzuitas išvyko į Braziliją ir tapo didžiu 
Naujojo pasaulio apaštalu. 

Per penkias dienas įveikėme 100 kilo-
metrų. Žygiavome su jaunimu iš Slovakijos 
ir brazilais. Nors kelionė turėjo būti sunki, 
ruošėmės nešti savo daiktus, klampoti per 
smėlynus ir įveikti akmenuotas uolienas, 
Dievas laimino mūsų žygį: išskyrus pirmą-
ją dieną, daiktų neštis nereikėjo, vietiniai 
juos nuveždavo iš vienos vietos į kitą. Ir tas 
baisus smėlis, dėl kurio jaudinosi organiza-
toriai, toks nebuvo. Kartais netgi basi bris-
davome per maloniai gaivinančias bangas. 
Kiekvieną dieną buvo vis lengviau ir leng-
viau... Tikriausiai ir dėl to, kad žygiavome 
melsdamiesi, turėjome tikslą, savo ir kitų 
žmonių intencijas, atsivežtas iš Lietuvos. 

Džiugu prisiminti šį piligriminį žygį, kuris 
buvo apsuptas Dievo švelnumo ir globos, 
o mes galėjome tapti misionieriais ir sutik-
tiems žmonės skelbti, kad esame tikintys, 
savo buvimu čia liudijantys, jog Dievas yra, 
ir dėl jo drąsiai priimame įvairius iššūkius.

 Otilija Daukšytė

Mag+s mums nebuvo visiškai nežino-
mas dalykas, nes 2011 m. dalyvavome Pa-
saulio jaunimo dienose bei Mag+s projekte 
Ispanijoje. Tačiau Brazilija – ne Europa. 
Šįkart patekome į socialinę praktiką Salva-
doro užmiestyje, kitaip tariant, lūšnynuo-
se. Nebuvome tam pasirengę (visų pirma 
psichologiškai), tad pirmasis susidūrimas 
šokiravo, tačiau drauge leido pamatyti, 
kad ši šalis – ne tik ištaigingi paplūdimiai, 
sambos mokyklos ar būgnų garsai. Tai ir 
alkani vaikai, skurstančios vienišos moti-
nos, apgriuvę vargani namai be kanaliza-
cijos ir socialinė atskirtis. Praktikos metu 
buvome globojami asociacijos „Criança 
e família“, ir mūsų kasdieniai užsiėmi-
mai buvo tiesiogiai susiję su jos veikla. 
Mag+s projekto dalyviai siekė visapusiškai 
prisidėti gerinant favelų gyventojų, ypač 
vaikų ir jaunimo, varganą kasdienybę. Tą 
daro savanoriai iš viso pasaulio, atvykę į 
asociaciją mėnesiui ar ilgiau. Mūsų trum-
pą veiklą nelabai galima vadinti pagalba. 
Mums, gyvenantiems nesuvokiamai geriau 
nei lūšnynų gyventojai, tai buvo labiau pa-
žintinė programa. „Mes turime daugiau, 
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tačiau džiaugiamės mažiau“ – ši mintis ne-
apleido nė akimirką. Bendraudami su jau-
nomis besilaukiančiomis moterimis, vai-
kais, paaugliais, lankydamiesi jų namuose, 
stengėmės ne tik labiau pažinti Salvadoro 
priemiesčio gyventojų kasdienybę, bet ir 
įžvelgti gyvenimo džiaugsmą bei Dievo 
buvimą tose vietose, kurios, rodos, jau se-
nokai jo primirštos. O žmonės ten tikrai 
džiaugiasi – kiekviena diena, vienas kitu, 
atvykėliais, vaikais, sotesniais pietumis, 
mažomis smulkmenomis...

Agnė Čepaitė, Agnė Sūnelaitytė

Turbūt galite įsivaizduoti mūsų reakciją 
pamačius laikinąjį būstą Salvadoro prie-
miesčio lūšnyne: namą su vienu dideliu 
kambariu, kuriame – tik plytelėmis išklo-
tos grindys ir šioks toks vonios kambarys. 
Vėliau susipažinome ir su nuolatiniais jo 
„gyventojais“ – tarakonais, skruzdėlėmis 
ir panašia gyvūnija. Staigiai atėjo suvoki-
mas, kad esame labai turtingi ir Lietuvoje 
gyvename prabangiai. Be to, čia baugino 
ir įsakmus nurodymas niekada niekur ne-
vaikščioti vienoms. Mus nuolat lydėdavo 
vietiniai – visada kupini džiaugsmo ir žė-
rinčiomis akimis. Tie žmonės – tai asocia-
cijos „Criança e família“, kuri mus priėmė, 
maitino ir sutiko parodyti čia gyvenančių 
žmonių kasdienybę, darbuotojai. Nuosta-
bu, kad ši asociacija išsilaiko vien iš aukų, 
o vietos bendruomenei yra vilties pliūpsnis 
gyvenime. Savaitę lankėme besilaukiančias 
mamytes, jų kūdikėlius, vaikų darželio auk- 
lėtinius, integracinį centrą, kur vyresnėliai 
lavinami po pamokų, ir kitus asociacijos 
projektus paaugliams. Kartu su asociacijos 
darbuotojais stengėmės tiesiog būti čia ir 
dabar su tais žmonėmis. 

Kelionėje turėjome labai daug iššūkių –  
tai sveikatos problemos, kalbos barjeras, oro 
sąlygų permainos, namų ilgesys, labai daug 
sutiktų naujų žmonių bei įgytų patirčių. Kar-
tais juokaudavome, kad per vieną mėnesį 
patiriame tiek, kiek kiti nepatiria per metus. 
Dievas tikrai gausiai mus apipylė malonė-

mis. Viena įsimintiniausių akimirkų buvo 
tuomet, kai mes, trys lietuvaitės, mėgstan-
čios aplankyti visas pakeliui esančias bažny-
čias ir jose lietuviškai pagiedoti, kartą sulau-
kėme netikėtos reakcijos: bažnyčioje baigus 
giesmę, prie mūsų priėjo ašarojančios mo-
terys su gėlėmis rankose. Sakė, kad mums 
giedant nuoširdžiai verkė iš džiaugsmo, nes 
pajuto, kad Dievas iš tiesų yra. Tada supran-
ti, koks palaimintas ir apdovanotas mūsų 
buvimas Brazilijoje ir galimybė pažinti tą 
patį Dievo kurtą, bet kartu ir visiškai kitokį, 
mūsų akims neįprastą pasaulį. 

Žmonės, kuriuos sutikome ir su kuriais 
susibičiuliavome, liks ne tik „Facebooko“ 
kontaktuose, bet ir maldoje. Kadangi visiems 
pasakojome apie Lietuvą, stebindamos ki-
tus, kad tokia maža valstybė kalba unikalia 
kalba, turi savo papročius, skambias dainas 
ir kt., naujieji bičiuliai tikrai džiaugėsi kita 
Pasaulio jaunimo dienų vieta – Krokuva, at-
veriančia galimybę aplankyti ir mūsų šalį.

Prieš išskrisdami namo šventėme Mi-
šias, kuriose kunigas gražiai priminė, kad 
visa, ką gyvenime turime, yra mums dova-
nota, net jei esame linkę daug dalykų pri-
imti kaip teisėtai priklausančius (pvz., na-
mus, tėvų globą, patogų gyvenimą ir pan.). 
Ačiū Dievui ir žmonėms, kurie prisidėjo, 
kad galėtume vykti į šią kelionę, o dabar 
liudyti, kad egzistuoja ir kitoks gyvenimas 
ir kad mes galime ką nors padaryti ten gy-
venančių žmonių labui. Jei ne materialiais 
dalykais, tai nors malda ir liudijimu – gal 
kas nors ne tik išklausys, bet ir išgirs.

Akvilė Minčinkaitė
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Ši vasara buvo ypatinga tuo, kad ne tik 
turėjau progą dalyvauti susitikime su po-
piežiumi Rio de Žaneire, bet ir Mag+s pro-
jekte mažame Brazilijos miestelyje – Santa 
Ritoje netoli San Paulo. Mane priėmė drau-
gas iš studijų laikų t. Elcio Toldedo, SJ.

Mag+s projektas vyko jėzuitų elektro-
nikos mokykloje, kurioje dirba mano bi-
čiulis. Po visų Mag+s 
dalyvių susitikimo 
Salvadoro mieste (ten 
man neteko dalyvau-
ti), apie 20 jaunų žmo-
nių atvyko į kultūrinę 
praktiką Santa Ritoje. 
Grupę sudarė brazilai, 
amerikiečiai, prancū-
zai ir singapūriečiai. 
Kai geriau vieni kitus 
pažinome, stebėjo-
mės, kokie skirtingi 
esame, kokiais įvai-
riais keliais atėję į Bažnyčią arba iš naujo 
ją atradę. Branginome vienas kito draugiją, 
nes žinojome, kad nuvykę į Rio de Žaneirą 
susitikti su Šventuoju Tėvu išsiskirstysime 
milijoninėje žmonių minioje ir nebegalėsi-
me taip artimai bendrauti. 

Giliausias Mag+s įspūdis – žmonių nuo-
širdumas. Sunku jį su kuo nors palyginti. 
Pvz., vieną dieną buvo numatyta aplankyti 
septynias Santa Ritos miestelio bažnyčias 
ir parapijų bendruomenes. Joms iš anksto 
pranešta, kad mes lankysimės. Parapijie-
čių prašyta sutikti svečius, juos pasveikinti 
ir trumpai prisistatyti. Vienoje parapijoje 
buvo numatyti pietūs. Pradėję savo žygį 
taip viską ir įsivaizdavome. Tačiau viskas 
vyko priešingai. Kiekviena parapija mums 
rodė didžiulį dėmesį, iškilmingai pasitiko ir 
dosniai vaišino. Beveik visose bažnyčiose 
susitikimo pabaigoje būdavome kviečiami 
išeiti į priekį, atsistoti prie altoriaus ir visa 
bendruomenė mus pasveikindavo apkabini-
mu. Taigi buvome apkabinti ne vieną ir ne 
du, bet dešimtis kartų... Manau, jautėmės 
panašiai kaip tėvo meilės apglėbtas pakly-

dėlis sūnus Evangelijo-
je pagal Luką. Negana 
to, žmonės prieidavo 
dar ir su simbolinė-
mis, dažniausiai savo 
rankų darbo, dovanė-
lėmis, kepiniais ir pan. 
Būdavo sunku dėkoti 
žodžiais, dažniausiai 
kartu nusifotografuo-

davome, kad įamžintume šias brangias ir 
nuoširdžias akimirkas. Kai kažkas vienos 
merginos iš Prancūzijos paklausė, kas ją 
daro laimingą, ji valandėlę nuščiuvo, pra-
virko ir atsakė, kad tiesiog buvimas su da-
bar ją supančiais žmonėmis. Tą patį išgyve-
nome ir lankydamiesi senelių namuose, kai 
mūsų jaunimas nusprendė surengti sene-
liams šokius. Tie, kurie buvo pajėgūs šokti, 
mielai tai darė grojant akordeono muzikai 
arba patys kvietė jaunimą ir net vadovavo 
šokiui. Nejudrūs ligoniai tik žiūrėjo, džiau-
gėsi ir plojo. Sujaudinti šio nuostabaus 
susitikimo, senelių nuoširdumo, atvirumo 
ir paprastumo, mano jaunieji bičiuliai vėl 
braukė ašaras... 

Mag+s savaitė prabėgo greitai. Atmin-
tyje išliko žmonių šypsenos, žvilgsniai 
ir... ašaros, ypač mus išlydint į Pasaulio 
jaunimo dienų renginį Rio de Žaneire. Vy-
kome autobusu, todėl pakeliui turėjome 
galimybę aplankyti svarbiausią Brazilijoje 
Švč. Mergelės Marijos garbei skirtą šven-
tovę – Aparesidos Dievo Motinos baziliką. 
Virš pagrindinio bazilikos altoriaus – maža  
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tamsi Marijos statulėlė, kurią 1717 m. iš Pa-
raibos upės ištraukė žvejai. Ji molinė ir tik 
40 cm aukščio. Netrukus Marijos statulėlė 
ėmė garsėti malonėmis ir traukti piligrimus 
iš visos Brazilijos. 1929 m. tuometinis po-
piežius Pijus XI oficialiai paskelbė Apare-
sidos Dievo Motiną Brazilijos karaliene ir 
globėja. Šeštajame dešimtmetyje prasidėjo 
dabartinės bazilikos, kuri laikoma didžiau-
sia Dievo Motinai skirta pasaulio šventove, 
talpinančia beveik 45 tūkst. maldininkų, 
statyba. 2007 m. gegužę šią Marijos šven-
tovę aplankė popiežius Benediktas XVI. 
Joje savo vizitą Brazilijoje pradėjo ir po-
piežius Pranciškus.

 Vėlų vakarą atvykę į Rio de Žaneirą 
apsistojome jėzuitų Šv. Ignaco gimnazijo-
je su kitais daugiau nei 2 tūkst. jaunų žmo- 

nių – Mag+s projekto dalyvių. Gyvenimo 
sąlygos buvo paprastos: mes – trys jėzuitai –  
savo miegmaišius išsitiesėme po laiptais, 
nes visos kitos vietos buvo jau užimtos. 
Mūsų maža Mag+s grupelė ištirpo didelė-
je minioje. Joje susitikau ir kitus projekte 
dalyvavusius lietuvius, džiugiai dalijomės 
įvairia praktikų patirtimi. 

Galėčiau daug pasakoti apie Pasaulio 
jaunimo dienas ir susitikimą su popiežiumi 
Pranciškumi, bet sutelksiu dėmesį į vieną 
patirtį: nuostabią vienybės dvasią tomis 
dienomis, ypač pagrindinėje renginio vie-
toje – Kopakabanos paplūdimyje. Tai svar-

biausias miesto paplūdimys, 
besidriekiantis kelis kilometrus 
ir talpinantis milžiniškas mi-
nias. Tačiau tokios minios kaip 
tą sekmadienio rytą ši vieta dar 
nebuvo mačiusi. Žiniasklaida 
pranešė, kad švęsti šv. Mišių 
su popiežiumi susirinko per 
3 mln. žmonių. Turbūt tai di-
džiausias panašių susitikimų 
dalyvių skaičius. Tačiau ne tai 
svarbiausia. Didžiausią įspūdį 
darė tvyranti dvasia, jaunimo 
nusiteikimas, liudijęs didelę 

Aparesidos Dievo Motinos bazilika. T. V. Sadausko nuotr.
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Vilniuje (Veronika, mob. 8 624 90723), 
Kaune (Akvilė, mob. 8 671 44656). 

Artimiausias Mag+s projektas Lietuvoje – žiemos 
rekolekcijos kontempliatyviuose vienuolynuose  
„Ateik į tylą“ 2014 m. sausio 30 d. – vasario 2 d. 
Registracija internetu nuo 2013 m. gruodžio 15 d. 

Laukiame visų!

pagarbą Šventajam Tėvui, Bažnyčiai, tikė-
jimui. Bendrą nuotaiką stiprino ir nuostabi 
susitikimo vietos gamta. Vandenyno ban-
gos daužėsi į krantą, traukdamos dalyvių 
žvilgsnius. Saulė, aukštos kalvos, uolos, 
smėlis kvietė atsipalaiduoti nuo mies-
to triukšmo, bylojo apie Kūrėjo didybę ir 
kvietė atverti širdis Dievo meilės slėpiniui. 
Nebuvo paprasta pamatyti popiežių iš arti. 
Tik kantriausi, užsiėmę vietą dar iš vakaro, 
turėjo tokią galimybę. Dauguma Mišių eigą 
stebėjo dideliuose ekranuose, sustatytuose 
išilgai paplūdimio. Pradžios laukti nebuvo 
nuobodu, nes grojo gyva muzika, o vedėjai 
besirenkančius įkvėpdavo savo pasisaky-
mais. Lietuvius pamatyti ir susitikti buvo 
nesunku, nes jie laikydavo aukštai iškeltą 
trispalvę.  

Koks giliausias įspūdis tokioje minioje 
meldžiantis kartu su popiežiumi? Įsivaiz-

duokite, kad per šv. Mišias būdavo 
akimirkų, kai visi – 3 mln. žmonių –  
nutildavo... Įsivyraudavo visiška 
tyla... Girdėdavome tik vandenyno 
bangų ošimą ir paukščių čiulbėji-
mą... Tiesa, dar ir virš mūsų skrai-
dančius malūnsparnius. 

Per šv. Mišias popiežius Pran-
ciškus kalbėjo apie susitikimą su 
Kristumi. Jis sakė, kad šis susiti-
kimas dažniausiai įvyksta tuomet, 
kai susiburiame kartu tikėjimo ve-
dami, kai kartu tylime, giedame, 
dalijamės, tarnaujame... Tuomet 

patiriame iš tikėjimo kylantį džiaugsmą. 
Popiežius pastebėjo, kad tikėjimo džiaugs-
mas neturėtų likti užrakintas mūsų širdyse 
ar mažose bendruomenėse. Liepsna užges, 
jeigu negaus deguonies. Tikėjimas kaip 
ugnis liepsnos stipriau, jeigu jį išreikšime, 
juo pasidalinsime, apie jį kalbėsime, kad 
ir kiti pažintų Kristų – Visatos, gyvenimo 
ir istorijos Viešpatį. Todėl Šventasis Tė-
vas ragino eiti ir liudyti... Svarbiausia jo 
pamokslo mintis: „nebijokite, eikite, tar-
naukite“. Popiežiaus Pranciškaus žodžiai 
įkvėpė daugelį. Jautėme, kad jis yra arti 
kiekvieno renginio dalyvio, nesvarbu, koks 
fizinis atstumas mus tuo metu skyrė. 

Į Lietuvą parsivežiau dalelę Brazilijos –  
žmonių šypsenas, jų akių šilumą, popie-
žiaus artumą ir, be abejo, šio krašto gamtos 
žavesį. 

T. Vytautas Sadauskas, SJ

Norintys ir galintys paremti jaunimo sielovados 
projektą Mag+s, aukas gali pervesti į sąskaitą:
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija
Didžioji g. 34, LT-01128 Vilnius 
Įm. k. 191893936 
A. s. LT61 7044 0600 0786 6379 
AB SEB banko kodas 70440
Nurodykite aukos paskirtį: 
„Parama MAGIS projektui“ 

Daugiau apie Mag+s projektus galite sužinoti 
www.magis2013.com, www.magis2013.lt, www.facebook.com/MagisLt

Kviečiame prisidėti prie                      klubų veiklos
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Didžiausias dalykas mano gyvenime, 
be abejo, yra pašaukimas į kunigystę, kurį 
priimu kaip Dievo dovaną. Kadangi būda-
mas vaikas patarnaudavau Mišioms, jau 
tuomet ateidavo minčių, ar nebūti kunigu. 
Bet mane traukė ginklai ir karo tarnyba. 
Gimnazijoje dar galvojau, kad ją baigęs 
stosiu į karo mokyklą. Nors neatmesdavau 
ir galimybės stoti į kunigų seminariją. Kaip 
patarnautojas, dažnai būdavau zakristijoje, 
artimai pažinau keletą kunigų Kupiškyje, 
vėliau Panevėžyje, Senamiesčio bažnyčio-
je. Jie man darė įspūdį kaip kilnūs ir gerai 
atliekantys pareigas, bet nebuvo, kad vienas 
kuris kunigas būtų kaip idealas. 

Mokantis 8 gimnazijos klasėje prasi-
dėjo bolševikų okupacija. Panevėžyje vei-
kusias berniukų ir mergaičių gimnazijas 
sumaišė, bet apie moterystę negalvojau, 
vis dažniau kildavo mintis apie kunigystę. 
Baigęs gimnaziją vieniems metams kunigų 
pastangomis buvau įdarbintas alaus daryk-
loje. Mama jautė pavojų, kad galiu pradėti 
gerti, prašė, kad pažadėčiau, jog bravore 
negersiu. Daviau žodį ir jį išlaikiau. Dirb-

damas neišgėriau nė vienos stiklinės alaus, 
nors mums kiekvieną savaitę buvo leidžia-
ma parsinešti po keletą butelių alaus. Tad aš 
vaišindavau tuos pačius kunigus ar mamą, 
bet pats negerdavau. Matant, kaip bravore 
darbininkai geria – tam jie rasdavo įvairių 
būdų, – kilo mintis, ar mano gyvenimo idea- 
las ir bus svaigalų gaminimas? Nors ir juo-
kingai atrodo, bet pašaukimas stoti į kunigų 
seminariją atėjo bravore. 

Į mūsų kursą susirinkome per 20 bai-
gusių gimnaziją. Karo metais mokytis se-
minarijoje buvo gana saugu, nes pradžioje 
klierikų vokiečiai nelietė. Kauno kunigų 
seminarijoje baigiau keturis semestrus fi-
losofijos studijų. Artinantis sovietų armijai, 
daug klierikų pasitraukė, aš taip pat. Reikia 
tik pagalvoti, kiek lietuvių inteligentijos 
apskritai pasitraukė, kad vėliau lietuviškąją 
enciklopediją pradėjo leisti būtent išeiviai! 
Mus pralenkė vieninteliai žydai, kurie to 
ėmėsi dar anksčiau.

Vyskupų buvo susitarta, kad mus priim-
tų Eichšteto kunigų seminarija Bavarijoje. 
Po metų tą Vokietijos dalį užėmė prancūzai. 
Eichštete susirinko apie 80 lietuvių klieri-
kų, vokiečių buvo tik 16. Vėliau 20 lietuvių 
pasiuntė studijuoti į Romą. Nors neturėjo-
me jokių dokumentų, visokiais būdais pa-
vyko pereiti Austrijos, vėliau Italijos sieną 
ir iš Bavarijos pasiekti Romą. Tada ir buvo 
įkurta Lietuvių kolegija. Pradžioje tik for-

Esu palaimintas, –
sako 90 metų jubiliejų spalyje 

atšventęs t. leonas Zaremba, SJ, 
kurio ta proga paprašėme  

prisiminti keletą svarbiausių  
ilgo ir turiningo  

jo gyvenimo momentų.  
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maliai, vėliau ir materialiai. Pirmus metus 
Romoje buvome apsistoję Pio Latino Ame-
ricano parengiamojoje seminarijoje. Vė-
liau atsirado aukotojų ir Lietuvių kolegijai 
buvo nupirkti namai, kuriuose kūrėmės su 
visais pradžios sunkumais, vargais ir nepri-
tekliais – net duonos kai kada stigdavo, nes 
po karo ir italai daug ko stokojo. Bet rėmė 
popiežius, kai kurie JAV lietuviai, tad Die-
vas pasirūpino. Romoje išbuvau trejus me-
tus, baigiau teologijos studijas, čia 1948 m.  
vasario 21 d. buvau įšventintas kunigu. 

Kadangi į Lietuvą grįžti negalėjau, iš-
vykau į Pietų Ameriką, į Čilę. Tenai jau 
buvo nuvykę keletas lietuvių kunigų, ku-
riuos gerai pažinojau. Čilės sostinės San-
tjago kardinolas, matydamas į Romą atvy-
kusių daug klierikų ir kunigų, kvietė į Čilę, 
žadėdamas visiems apmokėti kelionę. Taip 
mes, keturi lietuviai kunigai, neturėdami 
pinigų, atsidūrėme tame tolimame krašte. 
Paskyrė į parapiją, kalbos nemokėjome, 
bet išmokome. Lietuvių Čilėje beveik ne-
buvo, gal tik keletas šeimų. Tarpukaryje 
daug lietuvių emigravo į Urugvajų, Argen-
tiną, Braziliją, tad ir po karo dalis jų vyko į 
šias valstybes. 

Čilėje dirbau septynerius metus, čia įsto-
jau ir pas jėzuitus. Baigiau naujokyną, pagi-
linau teologijos studijas, vėliau prisijungiau 
prie lietuvių provincijos, tačiau dažnai su 
ilgesiu prisimindavau Čilę ir kartais gailė-
davausi, kad palikau Pietų Ameriką. Tenai 
buvau ieškomas, kviečiamas, siunčiamas, o 
tarp lietuvių kartais jausdavausi ne toks rei-
kalingas. Bet, ačiū Dievui, viskas praėjo, esu 
dėkingas savo vyresniesiems, kurie kartais 
labai pataikydavo mane paskirti, kartais ne-
labai, bet ačiū Dievui už viską, ačiū visiems, 
su kuriais teko susitikti ir kartu dirbti. 

Iš Čilės persikėliau į Argentiną, paskui 
į Urugvajų, kur buvo lietuvių parapija, po 
truputį įsitraukiau į jos veiklą. Kol dar pri-
klausiau Čilės jėzuitams, buvau pasiųstas 
atlikti mokytojavimo praktikos į Tacuarem-
bo miestelį Urugvajuje. Ten dirbau gimna-
zijoje, dėsčiau religiją, bažnyčios istoriją 

ir buvau bendrabučio prižiūrėtojas. Vėliau 
dėsčiau kolegijoje, retkarčiais nuvykdamas 
pas lietuvius, kol galiausiai tapau Monte-
vidėjaus lietuvių parapijos vikaru, po to – 
klebonu. Lietuviai jau anksčiau buvo ten 
susiorganizavę, net lietuviai komunistai 
turėjo savo radijo valandėlę. Kadangi kiti 
lietuviai taip pat buvo aktyvūs, susidarė 
atskiros bendruomenės, kai kada jos pa-
sipešdavo, bet rimtų nesutarimų nebuvo, 
nors kur galėdavo, komunistuojantys mus 
šmeiždavo. Jie gaudavo paramą ir direkty-
vas iš tuometinės Sovietų Sąjungos. 

Kadangi daug lietuvių buvo susiorgani-
zavę Brazilijoje, mane perkėlė dirbti ten. Iš 
Brazilijos – jau į JAV. Tarp Čikagos ir Niu-
jorko buvo įsikūrę daug aktyvių ir gausių 
lietuvių bendruomenių, įvairių sambūrių. 
Čikagoje vienu metu veikė, rodos, aštuo-
nios lietuviškos parapijos. Bet po truputį 
lietuviai kėlėsi iš centro į priemiesčius, 
dalis – į Lemonto pusę. Kadangi tuo metu 
buvau išeivijoje veikusių lietuvių jėzuitų 
provincijolas, man teko tvarkyti reikalus 
su arkivyskupija, kad patvirtintų lietuvių 
misiją Lemonte. Ačiū Dievui, viskas ge-
rai pavyko. Ten anksčiau veikė seminarija, 
buvo likę pastatai, lietuviai juos nupirko ir 
pavertė tikru lietuvišku centru. 

Kai jėzuitams buvo pasiūlyta parapi-
ja Klivlende, tėvas Gediminas Kijauskas 
mane pakvietė dirbti ten, kur buvo net dvi 
lietuviškos parapijos. Pirmuosius sveikini-
mus 90-mečio proga gavau būtent iš Kliv-
lendo. Sveikino mane ne lietuviai, o gyve-
nę šalia lietuvių parapijos ir mane pažinoję 
kaip kunigą. Nors parapija buvo lietuviška, 
priimdavome ir kitų tautybių aplinkinius 
gyventojus. Sugyvendavome draugiškai, 
tačiau reikėjo prisitaikyti tiek dėl kalbos, 
tiek dėl papročių ir įsitikinimų, bet visada 
stengėmės išvengti tuščių ginčų, kad viskas 
tarnautų sielovadai. 

Į Lietuvą 1992 m. atvykau iš Lemonto, 
o prieš tai kurį laiką dar teko darbuotis To-
ronte ir Monrealyje. Čia parapija buvo net 
ne dvikalbė, o trikalbė, nes ten prancūzų 
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įtaka stipri. Prisimenu, kad Evangeliją rei-
kėdavo skaityti trimis kalbomis. 

Visada stengiausi darbus, kurie man 
buvo pavesti, atlikti gerai. Visas pareigas 
per vyresniuosius priimdavau kaip iš Die-
vo rankos. Ir niekada nesijaučiau apviltas, 
nors gyvenime esu patyręs labai daug pa-
sikeitimų, privalomų persikėlimų, prisi-
taikymų ir t. t. Galiu net pasigirti, kad esu 
turbūt vienintelis lietuvis jėzuitas, gyvenęs 
ir dirbęs visuose lietuvių jėzuitų namuose. 
Tačiau vis tiek esu patenkintas savo pašau-
kimu, niekada nesigailėjau, kad tapau ku-
nigu, priešingai, esu laimingas, kiek šiame 
gyvenime žmogus gali būti laimingas. Ab-
soliučios laimės pajusti žemėje nėra gali-
mybės, mes laukiame kito gyvenimo – ten 
visa mūsų laimė.

Stodamas į seminariją prašiau, kad 
tėvai mane palaimintų. Priklaupiau, ir jie 
mane peržegnojo. Tėvas sakė, kad lai-

mingiausia jo gyvenimo diena bus, kai 
pamatys mane prie altoriaus. O mama, 
kad jai didžiausias džiaugsmas buvo, kai 
aš gimiau. Vadinasi, ji mane mylėjo dar 
negimusį! Tėvas buvo santūrus, jausmų 
nereikšdavo, o motina meilės parodyti ne-
bijojo. Ir išvykstant iš Lietuvos, kai užsu-
kau pas tėvus atsisveikinti, jau sėsdamas 
ant dviračio mačiau, kaip ji mane laimino. 
Tai liko širdyje visam gyvenimui. Moti-
nos palaiminimas labai svarbus. Niekada 
su tėvais nebesusitikau, bet kartą ir sapne 
mačiau motiną mane laiminant. Nors jai 
buvo brangus mudviejų artumas, ji ragino 
mane vykti iš Lietuvos, kad būčiau sau-
gus, nes žinojo, kaip, užėjus sovietams, 
kai kurie kunigai nukentėjo. Man tai pa-
darė labai didelį įspūdį. Turbūt dėl to gy-
venime visada jaučiausi palaimintas... 

Užrašė Jūratė Grabytė
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Kai viskas 
tampa aišku...
Šiemet per Žolinę sukako 70 metų  
nuo tada, kai tėvas Jonas Zubrus  
įstojo į Jėzaus Draugiją. Kitų metų  
vasarą ypatingu uolumu visuomet  
pasižymėjęs ir dabar ilsėtis nesutinkantis t. Jonas švęs ir  
90 metų jubiliejų. Sukaktys išties neeilinės, tačiau pats 
sukaktuvininkas – itin kuklus ir šiandien labiau linkęs 
apgailėti, ko nesugebėjo nuveikti, nei džiaugtis savo ilgos 
tarnystės vaisiais – vis dėlto sutiko trumpai ją prisiminti.

Potraukį dvasiniam gyvenimui jaučiau 
visuomet. Į praktines profesijas nebuvau 
linkęs ir draugų nelabai turėjau, su kuriais 
nuolat bendraučiau. Parėjęs iš mokyklos, 
daugiausia skaitydavau knygas. Dievo 
malonei veikiant, lankydavau bažnyčią, 
sekmadieniais niekada neapleisdavau, ge-
gužės, birželio mėnesiais ir šiokiadieniais 
eidavau. Tad svarstyti, būti ar nebūti kuni-
gu, man neteko – iškart tarsi buvo aišku. 
Jau 1942 m., kai dar buvo likę vieni metai 
mokytis gimnazijoje, gavau raštą, kad bū-
siu priimtas į seminariją, tačiau vasarą pas 
mus atvažiavo vienas tėvas jėzuitas, dabar 
pavardės neatsimenu, aš su juo pasikalbė-
jau, tai jis pasiūlė važiuoti pas jėzuitus. 

1943 m. baigiau gimnaziją ir įstojau į 
jėzuitų vienuolyną Pagryžuvyje. Paskui 
šiek tiek dėl to gailėjausi, nes gal 10 metų 
anksčiau kunigu būčiau tapęs, jeigu iškart 
būčiau stojęs į seminariją (juokiasi). Į se-
minariją įstojau jau po karo, 1946 m., bet 
po poros metų valdžia klierikų skaičių liepė 
perpus sumažinti, ir aš patekau tarp jų. Tad 
trejus metus dirbau zakristijonu. Paskui 
vėl grįžau į seminariją. Prieš pat kunigys-
tės šventimus manimi susidomėjo sovietų 
saugumas, nes vienas mano draugas buvo 

pakliuvęs į jų nemalonę. Tad seminariją vėl 
teko palikti šventimų negavus. Vėl porą 
metų dirbau zakristijonu. Kai sugrįžau, lie-
pė dar dvejus metus mokytis, taip ir išėjo, 
kad kunigu tapau tik 1957 m. – 10 metų vė-
liau nei tie, su kuriais kartu įstojau.

Pradžioje kelis mėnesius dirbau Seiri-
juose, bet klebonas išsigando, kad vaikams 
religinio pobūdžio knygų duodu paskaity-
ti, tai po kelių mėnesių mane perkėlė Lei-
palingį, po poros metų – į Pivašiūnus. Vė-
liau mane priskyrė Kaišiadorių vyskupijai 
ir nusiuntė klebonu į Šešuolėlius. Kadangi 
vaikus katekizuodavau, vis kur nors ves-
davau rekolekcijas kunigams ar seselėms, 
vieną kitą parankinę knygelę kunigams iš 
prancūzų kalbos išversdavau, į pogrindi-
nę spaudą kartais parašydavau, saugumas 
dažnai reikalaudavo mane iškelti kitur. 
Atrodo, nieko aš ten viešai labai nedary-
davau, bet sugebėdavo prie kokio pamoks-
lo prisikabinti, pykdavo, kad pirmaisiais 
mėnesių penktadieniais žmones raginu eiti 
į bažnyčią. Kartais apie kokią neteisybę į 
„Kroniką“ parašydavau, nors pavardės ir 
nebūdavo, bet kažkaip vis tiek mane iššif-
ruodavo. Galiausiai metams atėmė kunigo 
registracijos pažymėjimą, tad teko dirbti 
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miško darbininku, vėliau Vilniuje įstojau 
mokytis dažytoju. Bet po pusmečio vėl 
leido kunigauti. Ilgiausiai vienoje vietoje 
dirbau gal šešerius metus, o kitur dvejus 
trejus metus, ne ilgiau. O kad kokie pėdsa-
kai parapijoje liktų, reikia padirbėti ilgiau, 
kontaktą su žmonėmis užmegzti... 

Vėliau išgirdau, kad kunigų reikia 
Ukrainoje. Žmonės reikalavo, ir valdžia 
kai kur leido katalikų kunigams dirbti. Taip 
patekau į Kamenec Podolską. Tuo metu 
Ukrainoje darbavosi ir jėzuitas t. Vytautas 
Merkys. Čia išbuvau dvejus metus. Kadan-
gi parvyko anksčiau dirbęs kunigas, man 
teko grįžti į Lietuvą. Bet vėliau paaiškėjo, 
kad mane vis tiek būtų iš ten išprašę, nes 
buvau nelabai atsargus, kalbėdavau tai, kas 
valdžiai nepatiko – raginau žmones melstis, 
prašyti, kad jiems grąžintų bažnyčią. Anks-
čiau Kamenec Podolske būta gal septynių 
ar aštuonių bažnyčių, bet vienos buvo su-
griautos, kitos paverstos sandėliais. Liku-
sios sveikos – trys, bet jose melstis neleido. 
Prieš man atvažiuojant davė tik nedidelę 
begriūvančią cerkvelę kapinėse. Tai patys 
žmonės, nes kunigai negalėjo viešai to im-
tis, pasistatė bažnytėlę. Aš ten buvau pirma-
sis pastovus kunigas. 

Kai po dvejų metų grįžau į Lietuvą, vėl 
prasidėjo „kalėdojimas“ iš vienos vietos į 
kitą (juokiasi). Prisimenu labai nugyventą 
Žilinų parapiją. Sutikau joje dirbti, nes ma-
niau, kad gal daugiau laiko turėsiu, vieną 
kitą straipsnį galėsiu parašyti, bet nuotaikos 
buvo pasikeitusios, nieko gera nenuveikiau. 
Paskui paskyrė į Vytautavą, kur buvau dir-
bęs ir anksčiau, dar dirbau Kirdeikiuose, 
Kiaukliuose. Po kurio laiko išvykau į Ka-
zachstaną, į Aktiubinską, bet ir ten neilgam. 
Grįžęs buvau paskirtas Klaipėdos šv. Juo-
zapo darbininko parapijos vikaru, vėliau 
metams – Pivašiūnų klebonu. Sunku visas 
parapijas dabar atsiminti, nes jokių užrašų 
anuomet nevedžiau.

Su jėzuitais iki Nepriklausomybės atga-
vimo ryšius palaikyti buvo keblu, pogrin-

dyje veikusioje vienuolijoje tikrai nebuvo 
tokios tvarkos, kaip turėtų būti. Keletą 
kartų per metus važiuodavau pasikalbėti 
pas tuometinį mūsų vyresnįjį t. Joną Da-
nylą, bet jis nedaug ką galėdavo nuspręsti, 
nes ne jo buvo valioj. Pagrindus buvome 
gavę naujokyne, reikėjo jais remtis, kokių 
nors kitų nurodymų beveik negaudavome. 
Dvasinio vadovo labai trūko. Gyvenimo 
pažinimas būtų buvęs visai kitoks. Kau-
ne bendravau su viena šeima, pas kurią 
rinkdavosi žmonės, trokštantys pagilinti 
religinį gyvenimą, buvo nemažai ir jaunų, 
kuriems ateityje tai padarė įtaką. Kadangi 
abu, vyras ir žmona, buvo baigę mokslus 
Prancūzijoje, nemažai literatūros išversda-
vo, ir aš gaudavau kai ką pasiskaityti, nes 
religinės literatūros itin stigo. 

Labai trūko ir kunigų bendravimo. Ži-
nojau, kad aktyvesni kunigai įsteigė „Ko-
mitetą katalikų teisėms ginti“, bet saugumo 
nurodymu mane perkėlė į vikarus ir klebo-
nui liepė niekur manęs neišleisti, tad nega-
lėjau prisidėti. Manau, kad ir dabar kovoti 
prieš blogį turėtume organizuotai ir sutelk-
tai. Kunigams į kai kuriuos dalykus reikia 
reaguoti stipriau, kad ir pačioje Bažnyčioje. 
Pvz., rengimas sakramentams – ar tai vien 
tik Bažnyčios darbas, jeigu šeimai jis visai 
nerūpi, jei tėvai į bažnyčią neina ir iš tiesų 
netgi nenori, kad jų vaikai bažnyčią lanky-
tų? Vaikai kartais teiraujasi, ar galima mels-
tis tualete. Klausiu, kodėl, sako, kad mama 
juokiasi matydama, jog meldžiuosi. Trūksta 
žodžių...

Atrodo, dar galėčiau būti Bažnyčio-
je labiau naudingas, ligos kol kas itin ne-
spaudžia, tik atmintis kartais šlubuoja. Ir 
kai kurie dvasiniai dalykai sunkiau einasi. 
Anksčiau labai gerai sekdavosi mąstymai, 
ir kitiems galėdavau patarti. Dabar taip pat 
kasdien skiriu tam laiko, kaip įprasta, tačiau 
jau nebe tas. Perskaitau Šventąjį Raštą, ir 
viskas kažkaip per daug aišku...

      
                  Užrašė Jūratė Grabytė

Sukaktis
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Šiuo metu esu scholastikas Jėzaus Drau-
gijoje, į kurią mane pašaukė Dievas. Dieną, 
kai daviau įžadus (t. y. rugpjūčio 31-ąją), 
mano galvoje sukosi du žodžiai – pažinimas 
ir meilė. Dievas, mane pažinęs dar anksčiau, 
nei gimiau, ir vėliau vedęs per gyvenimą 
(kuriame visko yra buvę), ir nenustojantis 
vesti toliau, leidžia pažinti šeimą, į kurią 
atėjau, šalį, kurioje gimiau, kalbą, draugus 
ir visą pasaulį. Šventajame Rašte parašyta, 
kad „Dievas yra meilė, ir kas pasilieka mei-
lėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka 
jame“ (1 Jn 4; 16). Taip, Dievas yra meilė, 
nes be meilės, kaip ir be Dievo, nebūtų pa-
garbos, supratimo, atjautos artimui. Puikiai 
apie meilę kalba visiems gerai žinomas apaš-
talo Pauliaus Himnas meilei (1 Kor 13). 

Gimiau Žemaičių Kalvarijoje. Šeimoje 
esu vyriausias iš trijų brolių. Sulaukęs sep-
tynerių, apsigyvenau Kaune pas močiutę. 
Čia pravėriau ir mokyklos duris. Pradinė-
se klasėse pradėjau pažinti Dievą ir tikėji-
mą. Būdamas antrokas priėmiau Pirmąją 
Komuniją ir ėmiau patarnauti bažnyčioje. 

Bandant atsiminti tuos 
laikus, atmintyje vis iš-

kyla senas dėdulė – Dievas Tėvas – vitraže 
virš tabernakulio bei kitas vitražas, į kurį 
vis žvelgdavau, vaizduojantis angelą, pade-
dantį dviem vaikams pereiti tiltą. 

Vėliau įstojau į Kauno jėzuitų gimnazi-
ją, kur ir susipažinau su jėzuitais. Kiekvie-
nais metais vykdavo rekolekcijos, kurios 
vis labiau patikdavo. Jas vesdavo kape-
lionas ir vyresniųjų klasių mokiniai arba 
alumnai. Tai mane žavėjo. Kiekvienas mo-
kymas, pasidalijimas patirtimis grupelėse 
man padėdavo augti, drąsino liudyti Kristų 
bendraamžiams. 

Pašaukimas eiti į vienuolyną nebuvo 
vienos dienos ar mėnesio stebuklas. Jis 
brendo ir augo metų metais. Vaikystėje 
verždavausi patarnauti, paaugęs pradėjau 
savanoriauti, padėti žmonėms viskuo, kuo 
galiu, o dabar atsiduodu Kristui. Kodėl ne 
seminarija, bet jėzuitai? Troškau bendruo-
menės, kuri būtų vieno dvasingumo. Gy-
ventų bendrai ir viskuo dalytųsi. Be to, mo-
kydamasis jėzuitų gimnazijoje, apie kitus 
vienuolynus mažai ką žinojau, išskyrus tai, 

Rimvydas Rimkus, SJ 

Pažinti ir mylėti

Nauji Jëzaus Draugijos nariai
T.
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kad jie yra. O mano susidomėjimas jėzuitais 
vis augo, per kiekvienas rekolekcijas, per 
pertraukas vis klausinėdavau kapeliono, 
kas tie jėzuitai? Kaip jis pats pas juos atė-
jo, kokių patirčių turėjo? Būtent asmeninis 
ryšys mane nukreipė link jėzuitų vienuoli-
jos. Mačiau, ką veikia jėzuitai, su keliais 
bendravau artimiau, skaičiau knygas ir 
straipsnius apie ignaciškąjį dvasingumą. O 
ignaciškąjį principą „atrasti Dievą visuose 
dalykuose“ kasdien man primindavo mo-
kykloje buvęs vitražas, vaizduojantis šv. Ig- 
nacą. Mokyklą, ypač rekolekcijas, labai pa-
milau, nes jose per kiekvieno žmogaus pa-
sidalijimą, jo asmeninę patirtį įžvelgdavau 
Dievo veikimą.

Naujokynas buvo ta vieta, kur tikrai pa-
žinau save tiek maldoje, tiek bendraudamas 
su kitais žmonėmis, kuriems nuoširdžiai 
dėkoju už buvimą kartu. Dažnai kartoda-
vau, kad Šiauliuose esantis naujokynas –  
kaip inkubatorius, rengiantis jaunus žmo-
nes eiti į pasaulį ir skleisti Kristų visur, kur 
esi ir ką darai. Naujokyno praktikos padėjo 
toliau ieškoti savęs, bręsti ir augti. Praktika 
ligoninėje leido pamatyti ir suprasti, kad 
žmogus yra trapi būtybė. Praktika mokyk-
loje, kur padėjau gimnazijos kapelionui 
vesti rekolekcijas, mane vėl lyg sugrąžino į 

mokyklą. Per dvejus metus būta daug pačių 
įvairiausių jausmų, kurie tikrai padėjo su-
prasti, kad visų prima esu Dievo mylimas 
ir pašauktas būti žmogumi dėl kitų. 

Šiuo metu gyvenu sholastikų namuo-
se Miunchene, Vokietijoje, kur mokausi 
vokiečių kalbos ir rengiuosi filosofijos 
studijoms. Labai daug įdomių patirčių kal-
bos mokykloje, į kurią suvažiavę žmonės 
iš pačių įvairiausių šalių. Kartais visa gru-
pė išeiname į miestą aplankyti kokį nors 
muziejų ar tiesiog pasėdėti kavinėje, pa-
sišnekučiuoti, kas iš kur atvyko, ką veikia 
gyvenime. Taip laviname vokiečių kalbą, 
drauge plečiame akiratį. Tuomet galima 
pasipasakoti apie save ir savo tikėjimą. Jau 
teko kalbėtis su musulmonais, induistais ir 
tais, kurie save laiko ateistais. 

Mūsiškė jėzuitų scholastikų bendruo-
menė nedidelė, užtat beveik visada būna-
me kartu. Dažniausiai visi susirenkame 
koplyčioje – melstis, švęsti šv. Mišių – bei 
valgomajame. Taip visi broliškai pasisoti-
name – tiek kūniškai, tiek ir dvasiškai.

Taigi, pažinti ir mylėti – šie žodžiai 
vis mano mintyse. Gyvenu, darau klaidų, 
stojuosi ir vėl bandau. Taip atrandu Dievą 
visuose dalykuose bei mokausi mylėti savo 
brolius ir seseris.

Nauji Jëzaus Draugijos nariai

Įžadų dieną su 
Kauno jėzuitų 
gimnazijos 
alumnais ir 
kitais bičiuliais. 
T. V. Sadausko 
nuotr.
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Liuda Varnelienė

Pasaulinė Krikščioniškojo 
gyvenimo bendruomenės 

asamblėja

2013 m. liepos 30 d. – rugpjūčio  
8 d. Libano sostinėje Beirute vyko 
XVI pasaulinė Krikščioniškojo gy-
venimo bendruomenės asamblėja, 
kuri kas penkeri metai rengiama vis 
kitoje šalyje. Šį kartą Libanas buvo 
pasirinktas dėl solidarumo su Siri-
jos, Egipto ir Libano krikščionimis. 
Įdomu tai, kad pirmoji asamblėja, 
1954 m. vykusi Romoje, truko lygiai 
valandą, o šiemet ji tęsėsi net dešimt 
dienų. Asamblėjoje taip pat buvo 
švenčiamas 450 metų jubiliejus nuo ben-
druomenės pirmtakės – pirmosios Marijos 
sodalicijos – įkūrimo Romoje prie jėzuitų 
kolegijos. Pirmojoje pasaulinėje asamblėjo-
je Marijos sodalicijų atstovai atpažino, kad 
Viešpaties yra kviečiami jungtis į vieną ben-
drą apaštalinį kūną. 1967 m. jis pavadintas 
Krikščioniškojo gyvenimo bendruomene. 
Vėliau parengta bendruomenės Charizma ir 
kiti svarbūs dokumentai. Šiuo metu pasaulio 
KG bendruomenę sudaro 69 nacionalinės 
bendruomenės (apie 24 tūkst. narių). Dar ke-
liolika nacionalinių bendruomenių, tarp jų ir 
mūsų kaimynai latviai, yra pareiškusios norą 
tapti pasaulio bendruomenės narėmis.

Šiais metais vykusios asamblėjos tema 
„Nuo mūsų šaknų iki pakraščių“ pasirink-
ta neatsitiktinai. Atsigręžus į praeitį – ben-
druomenės atsiradimo pradžią bei nueitą 
kelią, mėginta įvardyti pasaulio Krikščio-
niškojo gyvenimo bendruomenės tapatybę 
bei atpažinti, kur Dievas kviečia kartu su 

juo darbuotis keliaujant į „pakraščius“ – į 
tas aktualiausias vietas, kur bendruomenės 
nariai, būdami pasauliečiai, geriausiai gali 
prisidėti atlikdami įvairias misijas. 

Šiemet pasaulinėje asamblėjoje daly-
vavo per 200 bendruomenės delegatų iš 
66 pasaulio šalių, tokių kaip: Australija, 
Botsvana, Kanada, Kamerūnas, Kenija, 
Dramblio Kaulo Krantas, Kolumbija, Mal-
ta, Ispanija, Italija, Taivanas, Madagaska-
ras, Belgija, Brazilija, Ruanda, Vokietija, 
Nigerija, Zambija, Paragvajus, Šveicarija, 
Italija, Liuksemburgas, JAV, Zimbabvė, 
Argentina, Peru, Japonija, Egiptas, Sirija, 
Libanas ir kt. Nacionalines delegacijas su-
darė trys atstovai – vietos bendruomenės 
pirmininkas ir asmuo, atsakingas už ryšius 
su pasaulio bendruomene, ar kitas narys bei 
bendruomenės Bažnyčios asistentas jėzui-
tas. Lietuvai atstovavo bendruomenės pir-
mininkė Kristina Rankelytė, bendruomenės 
narė Liuda Varnelienė ir LKG bendruome-

Ávykis
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nės Bažnyčios asistentas t. Algi- 
mantas Gudaitis, SJ. Lietuvos dele-
gacija pasaulinėje asamblėjoje daly-
vavo jau antrą kartą. Prieš penkerius 
metus asamblėjoje Fatimoje LKG 
bendruomenei atstovavo pirminin-
kė Jūratė Stučinskaitė, bendruome-
nės narė Salvija Jurčienė ir t. Stasys 
Kazėnas, SJ. Tąkart Lietuvos dele-
gacija dalyvavo stebėtojų teisėmis. 
Nacionalinės Krikščioniškojo gy-
venimo bendruomenės į pasaulinę 
šeimą gali įsilieti po tam tikro pa-
sirengimo etapo. Lietuvos krikščioniškojo 
gyvenimo bendruomenės pasirengimo ir 
ugdymo etapas, padedant Prancūzijos KG 
bendruomenei, truko beveik dešimt metų. 
Šiemet Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo 
bendruomenė (drauge su Gvatemalos bei 
Botsvanos bendruomenėmis) oficialiai ir 
vienbalsiai priimta į pasaulio Krikščioniš-
kojo gyvenimo bendruomenę. 

Asamblėja iškilmingai atidaryta pir-
mąją dieną švenčiant šv. Mišias kartu su 
maronitų Antiochijos patriarchu kardinolu 
Mar Béchara Raï. Kitas dvi dienas prisista-
tė asamblėjoje dalyvavusios nacionalinės 
KG bendruomenės. Naudodami atsivežtus 
simbolius, delegatai pasakojo, kaip Vieš-
pats jas vedė, kokiose misijose dalyvavo, 
kas teikė džiaugsmo ir stiprybės, su ko-
kiais sunkumais susidūrė ir pan. Pasaulio 

KG bendruomenės vykdomasis komitetas 
pateikė savo veiklos ir finansinę ataskaitą. 
Komitetą sudaro asamblėjoje išrinkti bend- 
ruomenės nariai iš įvairių pasaulio ša-
lių: pirmininkas, jo pavaduotojai bei eks-
pertai-patarėjai. Dvasinis bendruomenės 
vadovas yra Jėzaus Draugijos generolas  
t. Adolfo Nicolás, jo pavaduotojas – pasau-
lio KG bendruomenės Bažnyčios asistentas 
t. Luke’as Rodriguesas iš Indijos. Šiemet de-
šimties metų kadenciją baigė pasaulio KG 
bendruomenės prezidentė Daniela Frank iš 
Vokietijos. Naujuoju prezidentu penkerių 
metų laikotarpiui išrinktas Mauricio Lo-
pezas iš Meksikos. Tik du bendruomenės 
nariai – sutuoktiniai Franklinas Ibañezas 
ir Sofia Montanez – dirba bendruomenės 
biure Romoje. Visi kiti vykdomojo komite-
to nariai tarnystę atlieka savanoriškais pa-

Ávykis
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grindais. (Daugiau informacijos apie biuro 
darbą ir pasaulio KG bendruomenę galima 
rasti tinklapyje www.cvx-clc.net.) 

Asamblėjos dienotvarkė buvo pakan-
kamai įtempta: bendra malda 9 val. pra-
sidėdavo darbas konferencijų salėje – po 
lektorių pranešimų vykdavo pasidalijimai 
grupėse, būdavo diskutuojama, rengiamos 
įžvalgos ir pasiūlymai. Darbas su keletu 
ilgesnių ar trumpesnių pertraukų tęsdavo-
si maždaug iki 19 val. Jei vakarai būdavo 
laisvesni, nacionalinės delegacijos susitik-
davo ir pabendraudavo tarpusavyje, pasi-
dalydavo patirtimi. Mes buvome susitikę 
su Prancūzijos bei Ruandos delegacijomis. 
Ruandiečiai dėkojo už LKG bendruomenės 
2009 m. paaukotas lėšas – už šią paramą 
metus jie galėjo išlaikyti bendruomenės 
biuro patalpas. 

2009 m. Ruandos bendruomenė pradėjo 
vykdyti nacionalinę misiją – įsteigė centrą 
moterims, sergančioms AIDS. Šiuo metu 
daugelis bendruomenės narių dalyvauja 
tiek asmeninėse misijose (socialinis darbas, 
rekolekcijų vedimas ir pan.), tiek naciona-
linėje – keletą valandų per savaitę savano-
riškai dirba centre. Kaip pasakojo Ruandos 
KG bendruomenės prezidentė Yvone Umu-
rungi, misijos idėja kilo natūraliai. Siek-
dami įžvelgti, kaip ir kur Dievas kviečia, 
bendruomenės nariai šia intencija meldėsi 
dvejus metus. Ženklas dėl centro steigimo 
buvo atpažintas po vienos bendruomenės 
narės, sirgusios AIDS, mirties. Bendruo-
menė atsiliepė į Ruandos aktualijas ir ėmė 
veikti šiame „pakraštyje“. Panašiai vyksta 
ir kitose šalyse. Delegatai iš Prancūzijos 
priminė, kad jei daugelis narių atlieka 
individualias misijas kokioje nors konk-
rečioje srityje, pvz., slaugo ligonius, tai 
gali būti ženklas atpažįstant nacionalinės 
misijos kryptį. Misija laikoma papildoma 
veikla prie įprastinių pareigų, tokių kaip 
tėvo misija šeimoje, misija darbo vietoje 
ir pan.

Asamblėjos darbas vyko trimis oficia-

liomis kalbomis: anglų, ispanų ir italų, su 
sinchroniniu vertimu. Neoficialiai dažniau-
siai bendraudavome anglų kalba. Kiek- 
vieną dieną švęsdavome šv. Mišias. Kadan-
gi už liturgiją būdavo atsakingas vis kitas 
pasaulio žemynas, gana „egzotiškai“ jautė-
mės šv. Mišiose, pvz., šokdami afrikietišku 
ritmu arba palikę batus už koplyčios durų 
ir basomis kojomis garbindami Dievą pagal 
Lotynų Amerikos tradicijas, klausydamiesi 
giesmių korėjiečių, japonų ar kita pasaulio 
kalba. Europos dieną santūriai ir ramiai 
giedojome gerai žinomas Taizé giesmes. 

Šiais metais pagrindinės asamblėjos 
temos buvo: globalizacija (nagrinėta skur-
do problema, pranešėjas – mokslininkas 
Leonelis Mataras iš Libano), šeima (prof. 
Fernardo Vidai, KG bendruomenės narys 
iš Ispanijos, Šeimos instituto direktorius) ir 
ekologija (ekologas Petro Walpole’is, SJ, iš 
Filipinų). Išklausę pranešimų, asamblėjos 
dalyviai juos aptardavo, svarstydavo ir te-
minėse ar regioninėse grupėse dalydavosi 
įžvalgomis, patirtimi, susidaryta nuomone. 
Apibendrinta grupių įžvalga buvo pristato-
ma susirinkus visiems konferencijų daly-
viams. 

Asamblėjoje paliestos ir kitos temos. Jė-
zaus Draugijos kurijos Bendradarbiavimo 
su kitais sekretoriato vadovas t. Anthony’is 
Da Silva, SJ, skaitė pranešimą „KG ben-
druomenės ir jėzuitų ordino bendradarbia-
vimas“. Jis pabrėžė, kad nors esame dvi 
atskiros ignaciškąjį dvasingumą puoselė-
jančios bendruomenės, vieni kitiems pa-
dedame keliauti ir augti. Įžvelgtas galimas 
jėzuitų bendradarbiavimas KG bendruo-
menėje atliekant dvasių atpažinimą. Ypač 
karšta diskusija vyko svarstant, ar KG 
bendruomenės narys, neįsipareigojęs ben-
druomenei, gali būti laikomas tikruoju na-
riu. Šis klausimas jautrus daugeliui nacio- 
nalinių bendruomenių. 

Asamblėjoje buvo išrinkta grupė, kuri 
atidžiai klausėsi pasisakymų ir rengė asam-
blėjos pagrindinį baigiamąjį dokumentą. 

Ávykis
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Skatinamas dialogas 
Rugsėjo mėnesį Europos Sąjungos vys-

kupų konferencijų komisija (COMECE) 
kartu su Konrado Adenauerio fondu Briu-
selyje surengė konferenciją, tema „Kuriant 
naujas galimybes jauniems žmonėms: ką 
privalome daryti šiandien?“. Spręsti opios 
Europos jaunimo nedarbo problemos buvo 
sukviesti darbo rinkos ekspertai, jaunimo, 
dvasininkijos, valdžios ir verslo institucijų 
atstovai. Konferencijoje išsakytos įžval-
gos padėjo geriau suvokti esamą situaciją 
ir paskatino imtis ryžtingų, labiau koordi-
nuotų veiksmų sprendžiant jaunimo įdar-
binimo ir įgalinimo problemas. „Nėra jo-
kios „prarastosios kartos“ – tiesiog turime 
priimti susidariusią situaciją kaip šių dienų 
iššūkį ir dirbti kartu“, – konferencijoje tei-
gė Europos Komisijos užimtumo strategas 
Detlefas Eckertas.

Konferencijos dalyviai negailėjo kri-
tikos ydingai švietimo sistemai, neparen-
giančiai jaunimo šiuolaikinės darbo rinkos 
iššūkiams. Visi vienbalsiai pritarė, kad rei-
kėtų iš esmės keisti jaunimo profesinio ug-

Galima sakyti, jis buvo rengiamas visų 
dalyvių pastangomis keletą dienų: pir-
miausia buvo meldžiamasi, vėliau vyko 
dokumento koregavimas, paskui vėl mel-
džiamasi, vėliau jis aptariamas grupėse, vėl 
koreguojamas ir t. t. Galiausiai paskutinę 
asamblėjos dieną dokumentui buvo pritarta 
karštais dalyvių aplodismentais. Jį galima 
rasti oficialiame bendruomenės tinklapyje, 
o artimiausiu metu, išvertus į lietuvių kal-
bą, numatoma nagrinėti Lietuvos KG ben-
druomenėje. 

Pagrindiniame asamblėjos dokumente 
išsakytas dėkingumas Viešpačiui už ben-
druomenę, naujų narių įsiliejimą, nueitą 
kelią, įvardyti sunkumai ir išreikštas so-
lidarumas su kenčiančiais nariais iš Arti-
mųjų Rytų: „Jei kenčia vienas narys, su 
juo kenčia ir visi nariai“ (1 Kor 12, 26). 
Dokumente rašoma, kad Bendruomenė at-
pažįsta Viešpaties kvietimą būti apaštali-
niu kūnu ir vykdyti misijas tiek pasauliniu 
lygiu, tiek nacionaliniu, tiek asmeniniu. 
„Pakraščiai“ – tai rekomenduojamos mi-
sijos kryptys: globalizacija, šeima, ekolo-
gija, jaunimas. 

Visų lygių misijų pagrindas – kiek-
vieno bendruomenės nario autentiškas 
krikščioniškas gyvenimas, kurio centras 
ir esmė – Viešpats. Dokumente pabrėžia-
ma, kad Krikščioniškojo gyvenimo ben-
druomenės nariai yra kviečiami gyventi 
kontempliatyvia malda ir būti veiklūs 
šeimose, darbe, politiniame, kultūriniame 
gyvenime, rinkdamiesi paprastą gyveni-
mo būdą – tai uola ir pagrindas, nuo kurio 
prasideda visos kitos misijos. 

Apie paprastą gyvenimo būdą bei išmin-
tį kalbėjo ir asamblėjoje dalyvavęs Jėzaus 
Draugijos generalinis vyresnysis t. Adolfo 
Nicolás. Savo pranešime jis pabrėžė, kad 
esame kviečiami į atvirumą, į dialogą su 
kitais žmonėmis, nebūtinai krikščionimis. 
Tam, kad pavyktų susikalbėti tarpusavy-
je, būtina nauja, išmintimi paremta kalba. 
Naujosios kalbos ir išminties pagrindas – 
dvasinė gelmė.  

Jaunimo ugdymas 
siekti karjeros: 
kur link judame?

Europos jaunimo nedarbo mastai, dau-
gybė su tuo susijusių socialinių, ekono-
minių ir psichologinių padarinių vis 
dažniau tampa viešų diskusijų objektu, 
skatina sutelkti pastangas ieškant nau-
jų pagalbos būdų, analizuoti ne tik eko-
nominius, politinius, bet ir vertybinius 
susidariusios situacijos aspektus. 

Ávykis
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dymo modelį, subalansuoti švietimo siste-
mos pasiūlą ir darbo rinkos poreikį, daugiau 
dėmesio skiriant praktiniams įgūdžiams, 
skatinti jaunų žmonių socialinį ir politinį 
aktyvumą, plėsti tarptautinio mobilumo 
galimybes, remti iniciatyvas, padedančias 
atsiskleisti jaunimo talentams, ugdančias 

jaunuolių kūrybingumą ir verslumą. Baž-
nyčios atstovai ragino švietimo sistemoje 
daugiau dėmesio skirti krikščioniškųjų 
vertybių, bendravimo, darbo santykių, aka-
deminės ir verslo kultūros ugdymui.

Pasak COMECE generalinio sekreto-
riaus Patricko Daly, skirtingus interesus tu-
rinčių įvairių socialinių sluoksnių atstovus 
ši konferencija sutelkė dialogui, taip pat 
atskleidė Bažnyčios galimybes sprendžiant 
aktualias šiuolaikinio jaunimo problemas.

Veiksmingi sprendimai: 
Lietuvos patirtis 

Kaip padėti jaunam žmogui atrem-
ti šio laiko iššūkius? Kaip sukurti tokią 
ugdymo(si) aplinką, kuri ne tik dinamiškai 
reaguotų į kintančius darbo rinkos ir vi-
suomenės poreikius, bet ir išlaikytų tvirtą 
vertybinį pamatą, skatintų ne tik profesi-
nę, bet ir asmeninę žmogaus brandą? To-
kių iššūkių keliu pasuko prieš trejetą metų 
Kaune įkurta Šv. Ignaco Lojolos kolegija. 
Bažnyčios atstovų, akademinės ir verslo 
bendruomenės pastangomis čia pradėtas 
diegti savitas profesinio ugdymo modelis, 
skatinantis studentus sąmoningai siekti 
karjeros, motyvuotai siejant asmeninius in-
teresus su visuomenės poreikiais. 

Þmogus kely
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„Siekiame teikti kokybišką aukštąjį 
išsilavinimą, orientuotą į praktinę veiklą, 
verslumo, kūrybiškumo, socialinio atsa-
kingumo ir dvasingumo ugdymą. Būsimie-
ji specialistai skatinami ne tik ambicingai 
siekti profesinių tikslų, sumaniai taikyti 
įgytas žinias ir gebėjimus, bet ir puoselė-
ti krikščioniškąsias vertybes, kurti darnią 
aplinką, tarnauti žmonių gerovei“, – taip ko-
legijos tikslus apibrėžia direktorius dr. Ai- 
varas Anužis. 

Savo veiklą kolegija grindžia šv. Igna-
co pedagogine paradigma, neprarandančia 
aktualumo ir šiandien. Šis savitas žinių, 
įgūdžių, gebėjimų ir vertybių sistemos ug-
dymo principas, apimantis penkis etapus 
(kontekstą, patirtį, apmąstymą, veiksmą, 
įvertinimą), padeda nuosekliai organizuoti 
ugdymo procesą. 

Pageidaujantys studijuoti kolegijos siū-
lomose programose dalyvauja bendrajame 
priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas, 
tačiau siekiant užtikrinti kompetencijų pe-
rimamumą ir skatinant studijuoti motyvuo-
tus, tam tikrų praktinių įgūdžių jau turinčius 
jaunuolius, kolegijoje vyksta profesinio tin-
kamumo patikrinimas. Papildomi balai ski-
riami turintiems pasirinktos studijų progra-
mos profesinio mokymo diplomą, praktinės 
patirties ar tam tikrų pasiekimų. Geriausieji 
konkurso būdu gali pretenduoti į valstybės 
finansuojamas vietas arba gauti tikslinę sti-

pendiją. Pvz., 2011 metais net 15 ortopedi-
jos technologijos programos studentų gavo 
valstybės finansuojamas vietas. 

Paskutiniųjų metų priėmimo į Lietu-
vos aukštąsias mokyklas statistika rodo vis 
didėjantį koleginių studijų patrauklumą. 
Analitikų teigimu, stojančiųjų apsisprendi-
mą lemia tai, kad šios studijos, palyginti su 
universitetinėmis, yra dinamiškesnės, grei-
čiau reaguoja į rinkos poreikius, suteikia 
daugiau galimybių įgyti praktinių įgūdžių. 
Be to, darbdaviai noriai priima kolegijų 
absolventus, nes jose parengti specialistai, 
palyginti su profesinių mokyklų absolven-
tais, turi platesnį akiratį bei daugiau ben-
drųjų kompetencijų. Lietuvoje įgytas pro-
fesinio bakalauro diplomas pripažįstamas 
ir daugelyje Europos valstybių. Tai kolegi-
jų absolventams suteikia studijų tęstinumo 
ir karjeros galimybes bendroje Europos 
aukštojo mokslo erdvėje.

Be abejo, šalies aukštojo mokslo siste-
mai išgyvenant sunkmetį problemų neiš-
vengia ir kolegijos, ypač privačios, kurios 
privalo išsilaikyti pačios. Dėl studentų 
tenka konkuruoti tiek su universitetais, 
tiek su stipriomis profesinėmis technikos 
mokyklomis. Todėl, norint pritraukti jau-
nimą, reikia nuolat galvoti, kaip išsiskirti 
iš kitų, kaip pateisinti ne tik potencialių 
studentų, bet ir darbdavių bei visuomenės 
lūkesčius. 

Þmogus kely
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Ką siūlo Šv. Ignaco Lojolos 
kolegija

Šiuo metu kolegija siūlo keturias akre-
dituotas pirmosios pakopos profesinio ba-
kalauro studijų programas: ortopedijos tech-
nologijų, grožio terapijos, įvaizdžio dizaino 
ir socialinio darbo. Programos parengtos 
atsižvelgiant į valstybės socialinės ir ekono-
minės plėtros perspektyvą bei darbo rinkos 
poreikius. Rengiant programas konsultuotasi 
su potencialiais darbdaviais, verslo atstovais, 
kolegijos steigėjais. Studijuojami dalykai 
paremti naujausiais mokslo ir technologijų 
pasiekimais, padedančiais spręsti konkrečias 
profesines ir inovacijų diegimo problemas.

Ypač daug dėmesio skiriama praktiniam 
būsimųjų specialistų rengimui. Socialinių 
partnerių dėka kolegijos studentai gali nau-
dotis šiuolaikiškomis praktinio mokymo 
bazėmis, metodine medžiaga. Pvz., orto-
pedijos technologijos programos studentai 
atlieka praktiką ne tik kolegijos laborato-
rijoje, bet ir Ortopedijos klinikoje. Čia jie 
naudojasi modernia įranga, išbando naujau-
sias technologijas ir medžiagas, susipažįsta 
su realia darbo aplinka, bendrauja su klien-
tais. Studentai taip pat skatinami įsitraukti 
į taikomuosius mokslinius tyrimus, verslo 
užsakymų vykdomus projektus, pradėti 
kurti nuosavą verslą. 

Profesinių žinių ir gebėjimų perteikimas 
kolegijoje neatsiejamas nuo dvasinio ugdy-
mo, krikščioniškųjų vertybių puoselėjimo 
siekiant išugdyti harmoningą asmenybę, 
sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti 
savo problemas, aktyviai dalyvauti visuo-
menės gyvenime. Pasak direktoriaus pa-
vaduotojos dvasiniam ugdymui dr. Vilijos 
Karaliūnaitės, „nuo žmogaus sugebėjimo 
suvokti, koks yra jo galutinis tikslas, pri-
klauso kiekvieno apsisprendimas renkantis 
laikinuosius gyvenimo tikslus, prioritetus ir 
priemones jiems pasiekti“. 

Krikščioniškąsias vertybes siekiama in- 
tegruoti į dėstomus dalykus, susieti su prak-

tine veikla. Kartu su profesine kultūra ir eti-
ka studijuojama krikščioniškoji antropolo-
gija, padedanti giliau suvokti krikščionišką 
asmens sampratą, krikščionio vertybinius 
prioritetus. Studentai taip pat skatinami da-
lyvauti įvairiuose socialiniuose ir kūrybi-
niuose projektuose, savanoriškoje veikloje, 
katalikiško jaunimo renginiuose, žiemos ir 
vasaros rekolekcijose; talkina puošiant sak-
ralines Šiluvos erdves, globoja Kauno Pa-
nemunės senelių namų gyventojus, aktyviai 
prisideda organizuojant kasmet Kaune vyks-
tantį floristikos renginį „Įkvėpimo naktis“.

Taip tarp kolegijos ir jos socialinių 
partnerių mezgasi konstruktyvus dialogas, 
padedantis kurti savitą ir veiksmingą pro-
fesinio ugdymo aplinką. Pasirinktas veiklos 
modelis jau rodo ir teigiamų rezultatų. Pra-
ėjusiais metais atlikta darbdavių apklausa 
atskleidė, kad 87 proc. jų labai gerai vertina 
studentų praktinius įgūdžius, net 95 proc. 
apklaustųjų nurodė, kad studentai pasižymi 
atsakingu požiūriu į darbą, 84 proc. tvirtino, 
kad jie geba dirbti savarankiškai. 

Darbo rinkos ekspertų tvirtinimu, pa-
prastai sėkmė lydi tuos jaunus žmones, 
kurie gerai pažįsta save, savo aplinką, šian-
dienos poreikius ir kurie nuosekliai ugdo 
savo asmenines kompetencijas, reikalingas 
jų profesinei karjerai. Tai skatina pasikliauti 
Šv. Ignaco Lojolos kolegijos jaunimui siū-
lomo kelio perspektyva.

Þmogus kely
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Klaus Werger

Stresas ir draugystė
Draugų skaičius socialinio tinklo „Facebook“ svetainėje tampa statuso simboliu. 
Kartais tų draugų būna tūkstančiai, tačiau kas yra tikra draugystė?

Draugai „Facebooko“ pasaulyje nėra 
draugai tikrąja šio žodžio prasme. Bent jau 
ne visi. Šveicarų rašytojas Maxas Frischas 
savo 1966–1970 metų dienoraštyje pateikė 
kelis kriterijus, atskleidžiančius, kas sieja 
draugus. Tai bendri interesai ir prisimini-
mai, pasitikėjimas, vienas kito palaikymas, 
prestižo nepaisymas, artimumas ištikus bė-
dai. Diskusijai autorius taip pat siūlo klau-
simą: „Ar atsitiktinai sutikus draugą, kai 
visiškai neturite laiko, pirmoji jūsų reakcija 
būna džiaugsmas?“

Įsivaizduokime situaciją. Visa mūsų die-
na suplanuota, darbų ir susitikimų kalendo-
riuje nė vienos laisvos minutės. Stresą dar 
labiau didina netikėtai pratrūkęs vandentie-
kio vamzdis ar sugedęs automobilis. Ir štai 
kur nors skubėdami sutinkate draugą. Ar tuo 
nuoširdžiai apsidžiaugiate, ar susitikimas to-
kiu metu – tik dar vienas dienos keblumas? 
Be abejo, esame nevienodai jautrūs stresui. 
Kai kuriems netikėtas susitikimas įtampos 
nesukels, o kitiems gali tapti problema. Vis 
dėlto, kaip spėja M. Frischas, esama žmo-
nių, kuriuos spontaniškas susijaudinimas 
išduoda ir parodo, ar sutiktasis jam tikras 
draugas, ar draugystė yra tvirtesnė už nema-
lonius kasdienio gyvenimo įvykius. 

Kai Jėzus pasiūlė dar kartą irtis į eže-
ro gilumą (žr. Lk 5,1–11), Simonas Petras 
sutriko, mat jautėsi pavargęs po sunkios ir 
nesėkmingos naktinės žvejonės. Raginimas 
vėl užmesti tinklus turėjo atrodyti įžūlus ir 
nereikalingas, nes nuovargis, nusivylimas ir 
patirtis, kad žvejoti geriau naktį nei dieną, 
vertė nepasikliauti Jėzumi. Tačiau tarp tikrų 
draugų yra ryšys, kuris jiems brangesnis už 
kitus svarbius kasdienos dalykus. Simonas 

leidžiasi paveikiamas to, kas stipriau už 
nuovargį ir nusivylimą. Evangelistas Lukas 
neįvardija Simono reakcijos, tik atkartoja jo 
sutikimą: „dėl tavo žodžių“... Jis neanali-
zuoja šio pasakymo ir nepateikia jokių psi-
chologinių pašaukimo paaiškinimų.

Gausus laimikis yra aliuzija į būsimą 
Simono, kaip „žmonių žvejo“, pašaukimą. 
Sutikdamas vėl leistis žvejoti, jis priima ir 
kvietimą sekti Jėzumi, ir pašaukimą laimėti 
žmones Jo draugystei. „Dėl tavo žodžių“: 
Simonas veikia pasitikėdamas ir tikėdamas 
Jėzumi, bet tai dar ne viskas. Simonas atsa-
ko taip pat kaip Marija angelui: „Tegul bus 
man, kaip tu pasakei.“ Šią nuostatą išpažįs-
tame maldoje „Tėve mūsų“, tardami „teesie 
tavo valia“. Pats Jėzus mums paliko gyveni-
mo su tokia nuostata pavyzdį. Prieš mirtį jis 
meldėsi: „Tebūna ne mano, bet tavo valia.“

Draugystė, tikėjimas ir meilė leidžia 
žmonėms veikti net ir tada, kai viskas tam 
priešinasi. Taigi pati draugystė yra vertybė, 
o ne tik iliustracija, palyginimas ar ko nors 
„aukštesnio“, pvz., santykio tarp Dievo ir 
žmogaus, įvaizdis. Nyderlandų kunigas ir 
psichologas Henris J. M. Nouwenas (1932–
1996 m.) rašė: „Mes niekada iki galo nesu-
žinosime, ką draugų gyvenime reiškia mūsų 
buvimas.“ Kaip kiti mums niekada iki galo 
neatveria savo paslapties, taip ir mes galbūt 
esame mįslė patys sau. Galiausiai draugystė 
mums nepavaldi, negalime jos susikurti, nes 
ji yra dovanojama. Kiekvienam tikinčiajam 
draugystė yra malonė.

Christ in der Gegenwart, Nr. 6
Iš vokiečių kalbos išvertė 

t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
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Viešojoje erdvėje plačiai diskutuojama 
apie mokslo ir tikėjimo santykį. Kultūri-
nėse ir intelektualinėse diskusijose, ypač 
universitetinėje aplinkoje, klesti požiūris, 
kad mokslas ir tikėjimas nesuderinami. 
Neretai jauni žmonės ima abejoti krikščio-
niškąja pasaulėžiūra ir ieško naujų argu-
mentų jai pagrįsti. Šiandien daugelis kelia 
klausimą, kaip gamtos mokslus derinti 
su tikėjimu? Ar mokslas paneigia Dievą 
kaip asmenį? Ar galima tikėti dieviškąja 
apvaizda, pripažįstant Darwino evoliuci-
jos teoriją? Ar stebuklai galimi? Ar Visata 
sukurta, ar atsiradusi atsitiktinai? Ar gyvy-
bė apibūdinama tik cheminėmis reakcijo-
mis? Ar mokslas gali visiškai paaiškinti ir 
pagrįsti moralę? Ar Visatoje žmonės yra 
kuo nors ypatingi? Ar Visata turi tikslą? 
Kokią teologinę reikšmę turėtų gyvybės ir 
protingų būtybių atradimas kitose planeto-
se? Ir t. t.

Konfliktiškam požiūriui į mokslą ir ti-
kėjimą ryškiausiai atstovauja vadinamieji 
„naujieji ateistai“: Richardas Dawkinsas 
(neseniai lietuvių kalba išleista jo knyga 
„Dievo iliuzija“), Samas Harrisas, Chris-
topheris Hitchensas ir Danielis Dennettas. 
Jų vieši pasisakymai ir populiarios kny- 
gos – akivaizdi išraiška požiūrio, kad 
modernus mokslas tikėjimą į Dievą daro 
nebesuvokiamą. Jie skelbia, kad gamtos 
mokslai yra vienintelis patikimas kelias į 
tiesą, kad objektyviai tikrovę (net sociali-
nę) pažinti galima tik pasitelkiant gamtos 
mokslų metodus. Ši pasaulėžiūra vadina-
ma „moksliniu natūralizmu“.

Tačiau didelė dalis intelektualų suvo-
kia, kad su tikėjimu ir teologija nesude-

Vilniaus jėzuitų gimnazijos 
užmojis: apie tikėjimą kitaip

Kviečiame prisidėti prie vieno 
svarbiausių šių laikų dialogo 

Gimnazijose
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rinamas ne pats mokslas, bet „mokslinis 
natūralizmas“. Kova vyksta ne tarp moks-
lo ir tikėjimo, o tarp dviejų skirtingų pa-
saulėžiūrų. Mokslo žmonės, žvelgiantys 
plačiau, pripažįsta, kad kai kurie realybės 
aspektai moksliniams tyrimo metodams 
neprieinami, dėl to nepritaria požiūriui, 
kad tik gamtos mokslai gali kreipti žmo-
gaus protą link tiesos. Jie supranta, kad 
mokslas ir tikėjimas sutelkia dėmesį į 
skirtingus realybės matmenis, todėl nega-
li vienas kitam prieštarauti. Priešingai, jie 
vienas kitą papildo. Tikrasis tikėjimas –  
tai tvirtas įsitikinimas, kad Visata dar nėra 
baigta kurti, kad ji atvira ateičiai, kad ne-
įsivaizduojamos galimybės laukia ne tik 
žmonių, bet ir viso kosmoso. 

Atstovaudami krikščioniškajai pasaulė-
žiūrai, mes palaikome požiūrį, kad tikėjimas 
skatina mokslinius tyrinėjimus ir galutinai 
įprasmina mokslininkų pastangas ieško-
ti tiesos. Antra vertus, pripažįstame, kad 
mokslo atradimai yra svarbūs tikėjimui –  
jie gali keisti Dievo įvaizdį, padėti aiškiau 
suvokti gyvenimo prasmę. Gamtos mokslai 
ir teologija, kaip dvi savarankiškos veiklos 
sritys, gali prisidėti prie naujos, intelektua-
liai suvokiamos ir moraliai įkvepiančios 
vizijos, kas vyksta mūsų Visatoje, puose-
lėjimo. Todėl, vienaip ar kitaip prisidėdami 
prie vieno svarbiausių mūsų laikų dialogo, 
neabejotinai turėsime dvasinės naudos – 
savo žmogiškąją egzistenciją praturtinsime 
naujomis įžvalgomis bei supratimu.

Vilniaus jėzuitų gimnazija, stokoda-
ma literatūros lietuvių kalba aptarta tema 
ir siekdama jaunuolių bei ugdytojų verty-
binio/tikėjimo ugdymo(si), norėtų imtis 
konkrečių veiksmų. Kadangi per paskutinį 
dešimtmetį apie mokslo ir teologijos santy-
kį užsienyje pasirodė nemažai literatūros, 
atsakančios į „naujųjų ateistų“ metamus 
iššūkius ir pateikiančios naujų bei svarbių 
įžvalgų tikėjimo klausimais, norime pradėti 
leisti knygų seriją, kurios tikslas būtų:

1) pažinti „naujųjų ateistų“ argumentus 

ir išmokti kritiškai juos vertinti;
2) praturtinti savo krikščioniškąją pa-

saulėžiūrą Šventuoju Raštu ir šiuolaikiniu 
mokslu grįstomis įžvalgomis;

3) mokėti šiuolaikiškai paaiškinti krikš-
čioniškąjį tikėjimą ir tinkamai jį perteikti 
kitiems, ypač jaunajai kartai; 

4) katalikiškose mokslo įstaigose puo-
selėti glaudesnį gamtos mokslų ir teologijos 
santykį.

Pirmiausia esame numatę išversti ir 
spaudai parengti Johno F. Haughto knygą 
„Science and Faith: A New Introduction“. 
Kodėl pasirinkome šį autorių? J. F. Haugh-
tas – katalikų teologas, Džordžtauno (JAV) 
jėzuitų universiteto dėstytojas, daugelį metų 
tyrinėjantis mokslo ir tikėjimo santykį, 
mąstytojas, pelnęs tarptautinį pripažinimą. 
Įvade jis rašo: „Ši knyga – mano augančio 
susidomėjimo „naujuoju kosminiu pasakoji-
mu“ ir gyvenimo „drama“ vaisius. Knygoje 
išdėstyta medžiaga atspindi mano dabartinį 
įsitraukimą į daugelį diskusijų mokslo ir ti-
kėjimo klausimais, taip pat mano dabartines 
„naujojo ateizmo“ studijas. Ji glaustai prista-
to mintis, kurios plačiau nagrinėtos knygose 
„Making Sense of Evolution: Darwin, God 
and the Drama of Life“ (Westminster John 
Knox Press, 2010), „God and the New At-
heism: A Critical Response to Dawkins, Har-
ris and Hitchens“ (Westminster John Knox 
Press, 2008), „God after Darwin: A Theolo-
gy of Evolution“ (Westview Press, 2000) ir 
„Is Nature Enough? Meaning and Truth in 
the Age of Science“ (Cambridge Universi-
ty Press, 2006). Knyga „Science and Faith“ 
labiau provokuoja nei pateikia išsamius at-
sakymus. Ji kviečia skaitytoją čia ir dabar su 
entuziazmu dalyvauti svarbiausiame mūsų 
laikų dialoge. Tuo siekiau, kad pokalbis tarp 
mokslo ir tikėjimo taptų labiau prieinamas 
platesniam skaitytojų ratui, nei ankstesnės 
mano knygos leido tai padaryti.“

Antrasis autorius, su kuriuo taip pat no-
rėtume supažindinti Lietuvos skaitytojus, 
yra žymus mokslininkas ir teologas Johnas 

Gimnazijose
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Polkinghorne’as – Kembridžo universiteto 
matematinės fizikos profesorius, dalyvavęs 
tyrimuose, padėjusiuose atrasti kvarką –  
mažiausią žinomą dalelę. Po 25 metų, 
praleistų atliekant mokslinius tyrimus, jis 
atsisakė mokslininko karjeros ir pasirinko 
anglikonų kunigo kelią. Parašė daugiau nei 
20 knygų, nagrinėjančių mokslo ir teologi-
jos santykį. Esame numatę išleisti jo pasku-
tinę knygą „Science and Religion in Quest 
of Truth“ (Yale University Press, 2012). Joje 
Polkinghorne’as rašo: „Aš stengiuosi 
žiūrėti abiem akimis – mokslo ir ti-
kėjimo; tai leidžia pamatyti daugiau, 
nei žiūrint tik viena akimi.“ Taip pat 
dėmesio verta ir jo biografinė kny-
ga „Quantum Leap: How John Pol-
kinghorne Found God in Science and 
Religion“, kurios autoriai – Deanas 
Nelsonas ir Karlas Gibersonas. Joje na-
grinėjami klausimai: kaip mokslininkas 
turi suvokti Dievą? Kokia maldos pras-
mė? Ar Visata turi tikslą? Kas bus po 
mirties? Ir kt. 

Spręsdami svarbius moralinius klausi-
mus, žmonės dažnai remiasi savo religi-
niais įsitikinimais. Tačiau ne visi pritaria 
toms pačioms tikėjimo tiesoms ar paklūsta 
tiems patiems dvasiniams autoritetams. Čia 
pasitarnautų jėzuito Roberto J. Spitzerio 
knyga „Ten Universal Principles: A Brief 
Philosophy of the Life Issues“ (Ignatius 
Press, 2011). Remdamasis istorine, filoso-
fine ir politine minties raida, R. Spitzeris 
pateikia „viešus argumentus“ – principus, 
bendrus visiems, nepaisant religinių įsiti-
kinimų, kuriais turėtume vadovautis ne tik 
priimdami asmeninius sprendimus, bet ir 
rengdami įstatymus bei kurdami įvairias 
strategijas. 

Šį knygų sąrašą galima tęsti, koreguo-
ti, pildyti. Pateikti pavyzdžiai rodo, kuria 
kryptimi norėtume žengti. Visą knygų se-
riją vadintume „Siekiantiems begalybės“, 
nes sąvoka „begalybė“ turi ir mokslinę, ir 
teologinę prasmę. 

Norint įgyvendinti šią knygų seriją, reika-
linga finansinė parama. Tad kreipiamės į 
visus, suvokiančius jo tikslą ir prasmę. Pi-
nigus galite pervesti į Vilniaus jėzuitų gim-
nazijos sąskaitą LT847044060001101282, 
AB SEB bankas, kodas 70440, nurody-
dami: Jėzuitų gimnazijos projektui „Sie-
kiantiems begalybės“.  

Gimnazijos kapelionas 
t. Vytautas Sadauskas, SJ,

tėvų iniciatyvinės grupės atstovė 
Rita Kaziukonienė

P. S. Prieš kelerius metus lietuvių kalba 
išleista mokslo ir tikėjimo klausimą nagri-
nėjanti žmogaus genomo projekto vadovo 
Franciso Collinso knyga „Dievo kalba“ 
bei Alisterio McGratho ir Joannos Collicut 
McGrath knyga „Dawkinso iliuzija“.

Gimnazijose

III klasės gimnazistų kūrybiniai pasiūlymai spaudai 
rengiamos Michaelio Himeso, SJ, knygos „Tikėjimo 
slėpinys“ viršeliui
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Akvariume kalbasi dvi raudonos žu-
vytės:

– Kaip manai, ar Dievas yra?
– Žinoma! Kas gi kitas mums pakeistų 

vandenį ir iš dangaus pabertų manos?

Nusiðypsokime

Kartą popiežius Jonas XXIII lankė 
Romos Šventosios Dvasios ligoninę. Jį 
pasitikusi vienuolė jaudindamasi prisi-
statė:

– Šventasis Tėve, esu Šventosios 
Dvasios vyresnioji.

– Jums pasisekė, aš esu tik Kristaus 
vikaras, – nusišypsojo popiežius.

***
Į neseniai akredituoto diplomato 

klausimą, kiek žmonių dirba Vatikane, 
Jonas XXIII atsakė:

– O, tikrai ne daugiau kaip pusė!..

Mažas eskimų berniukas susiruošė 
žvejoti. Išgręžė skylę lede. Staiga iš 
aukštai pasigirsta balsas:

– Čia nežvejok, žuvies nėra!
Kiek paėjėjęs vėl girdi balsą iš 

dangaus:
– Čia irgi neieškok, žuvies nerasi!
Sutrikęs berniukas teiraujasi:
– O kas čia kalba?
– Čiuožyklos direktorius! 

Klebonas pateikia statistiką 
parapijiečiams: geriau neva-
žinėkite automobiliais, nes 20 
proc. eismo įvykių baigiasi mir-
timi; nesinaudokite traukiniais 
ir neskraidykite lėktuvais – jais 
keliaujant įvyksta16 proc. nelai-
mingų atsitikimų; būkite atsar-
gūs gatvėje – 16 proc. nelaimių 
ištinka pėsčiuosius; 17 proc. 
visų nelaimingų įvykių būna 
namuose ir tik 0,001 proc. – 
bažnyčioje. Taigi nedvejodami 
eikite į Mišias!  

Evangelizuotojas, to nežinodamas, paskambi-
na į garsaus teologijos profesoriaus duris:

– Sveiki, atnešiau jums Gerąją Evangelijos 
Naujieną.

– Puiku, užeikite, tuoj patikrinsiu jūsų žinias!

Plakatas įrankių parduotuvėje: 
„Meistrai mėgėjai, nekompleksuokite! 
Atminkite, kad „Titaniką“ pastatė profe-
sionalai, o Nojus buvo diletantas!“

Kunigas nusprendė sekmadie-
nio pamokslą iliustruoti vaizdumo 
priemonėmis. Į keturis stiklainius 
įdėjo po kirmėlę. Vieną – į stiklainį su 
alkoholiu. Antrą – į stiklainį, prileistą 
cigarečių dūmų. Trečią – į stiklainį 
su pašildytu šokoladu. Ketvirtą – į 
stiklainį, pilną švaraus dirvožemio. 
Baigdamas pamokslą, praneša rezul-
tatus: kirmėlė alkoholyje... negyva. 
Kirmėlė cigarečių dūmuose... negyva. 
Kirmėlė šokolade... negyva. Kirmėlė 
stiklainyje su dirvožemiu... gyva! Pa-
tenkintas gautais rezultatais, kunigas 
klausia parapijiečių: 
– Na, kokias išvadas padarėte? 
Viena ponia tuoj pakelia ranką ir 
pareiškia: 
– Tol, kol gersime, rūkysime ir valgy-
sime šokoladą, neturėsime kirmėlių!

Atėjusi prie klausyklos, mergina 
prisipažįsta:

– Esu išpuikusi: labai dažnai žiūriu 
į veidrodį, ir kuo toliau, tuo gražesnė 
sau atrodau. Juk tai nuodėmė?

Kunigas pasisuka, įdėmiai į ją 
pažvelgia ir sako:

– Mano dukra, turiu tau gerų žinių. 
Tai ne nuodėmė, o paprasčiausia klai-
da... Arba stebuklas!
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Pradžioje čia buvo vienuolyno 
arklidės, vėliau – garažas, sandėlys 
dviračiams ir valtims, o šį spalį, minint 
Mokytojo dieną, čia pašventinta nauja 
koplyčia, malda dėkojant visiems, ypač 
gimnazistų tėvams, prisidėjusiems ją 
įrengiant. Kadangi į koplyčią galima 
patekti tiesiai iš Augustijonų gatvės, dabar 
kur kas patogiau ateiti į Mišias ar maldos 
būrelių susirinkimus. Be to, šalia esanti 
tikybos klasė bei mergaičių technologijų 
kabinetas atveria galimybę savaitgaliais 
koplyčioje rengti susikaupimo dienas.

Tad ir toliau iš čia bus išvykstama į 
kelionę Dievop. Tik dabar – kitaip.

T. V. Šimkūno nuotr.
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