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Tikintieji yra tarsi pakibę tarp dangaus ir žemės. Jie yra „dangaus 
piliečiai“ (Fil 3, 20), tiesiantys sau kelią pavojingoje tankynėje tarp 

ieškojimų, abejonių, ribotumų, pagundų ir nesibaigiančių kovų. 
Suvokę savo pašaukimo didybę, savo veikla krikščionys šių laikų 
žmogų apdovanoja Dievo artumu. Iš tiesų jie darbuojasi ne vieni. 

Viešpats eina kartu su jais, jo Dvasia jiems įžiebia naują ryžtą.  
Jų darbai virsta amžinybės derliumi.

     
***

Mūsų tikslai yra prasmingi, kai peržengiame ribotumus ir bandome  
prilygti aukščiausiajam gėriui  – Įsikūnijusiam Dievo Žodžiui, 

Kristui. Jame susikerta visi mūsų keliai ir keleliai. Jis juk mums 
pasakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6). 

 Jo skelbiama Naujiena nušvietė plačiausius tolius ir nurodė kryptį. 
Ji teikia prasmę kiekvieno žmogaus kelionei.

***
Kiekvieno individualumas Dievui – ne paslaptis. Ateis diena, kai ir 
jis mums nebus paslaptis. Iš tiesų jau dabar Kristus patraukia prie 
savęs. Biblijoje patikinama, kad jaunasis visatos Kunigaikštis save 

ir mus kada nors įteiks Tėvui. Link to garbingo ryto ir sukasi visata, 
keliauja žmonija.

Iš t. Gedimino Kijausko, SJ, knygos „Į Didžiąją Meilę“

Bad Schönbrunno miestelio (Šveicarija) bažnyčios prieangio dekoro detalė. 
T. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.

Viršelyje – originalus šv. Ignaco Lojolos antspaudas.
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Provincijolo þodis

T. Gintaras Vitkus, SJ

2014-aisiais jėzuitai paminėjo Drau-
gijos panaikinimo 243 metų ir atkūrimo 
200 metų sukaktis. Mes, vienos mažiausių 
pasaulyje provincijų nariai, iš Romos at-
vykusio olando jėzuito Marco Lindeijerio 
paakinti, pakiliai įvertinome tai, kad iš pa-
žiūros nereikšminga, pasaulio periferijoje 
esanti bendruomenė Dievo rankose gali 
tapti išsigelbėjimo tiltu. Per 200 buvusios 
Lietuvos jėzuitų provincijos narių – lietu-
vių, latvių, gudų, lenkų, čekų, vokiečių –  
XVIII a. pabaigoje uždarius Draugiją, 
priešiškų katalikybei valstybių vadovų 
dėka atliko neįtikėtiną misiją. Jie tapo No-
jaus arka, ne tik padėjusia išlikti šv. Igna-
co dvasingumui ir jėzuitų tradicijai, bet 
laidavo institucinį Draugijos tęstinumą ir 
net pasiekė naujus regionus: Peterburgą, 
Astrachanę, Novosibirską ir Tomską. Man, 
kaip jėzuitų pedagogikos gerbėjui, labai 
malonu konstatuoti, kad ši Arka atsirado 
dėl jėzuitų švietimo: Rusijos valdovė Kot- 
ryna jėzuitus ėmėsi globoti paprasčiausiai 
norėdama pasinaudoti tarptautine jų peda-
gogikos patirtimi Rusijos švietimo refor-
mai įvykdyti. Tai buvo pabrėžta įvairiose 
šalyse vykusiose konferencijose Draugi-
jos atkūrimui paminėti, tarp jų ir Vilniuje, 
Kaune bei Rygoje. 

Apibendrindamas metines provincijolų 
ir kitų Draugijos atsakingųjų ataskaitas, 
generalinis vyresnysis t. Adolfo Nicolás 
šiemet pakvietė jėzuitus atnaujinti savo 
įsipareigojimą būti taikintojais. Šią tarnys-
tę įtvirtino dar šv. Ignacas, su visu ordinu 
popiežiui įsipareigodamas ne vien skleisti 
Dievo žodį, bet ir būti tiltų tiesėjais tarp 
susivaidijusių krantų. Šiais globalizacijos 
laikais kaktomuša susiduria skirtingiausios 
žmonių grupės, tradicijos, kultūros. Ne 
taip paprasta vienoms kitas suprasti, pri-
imti, sugyventi. Dažnai kyla pagunda pri-
mesti savo požiūrį, panaudojant jėgą ar net 
smurtą, nors kartu išlieka svajonė sukurti 
visuomenę, gerbiančią teisingumą, kur 
žmonės gali sugyventi taikiai. Šv. Tomas 
Akvinietis taiką laikė meilės ir išminties 
vaisiumi. T. A. Nicolás kviečia kiekvieną 
jėzuitą ir bendruomenes visomis jėgomis 
įsitraukti į šią sutaikinimo tarnystę, api-
mančią keturis žingsnius: atleidimą, giji-
mą, jėgų (galios) atgavimą ir misiją. 

 Atleisti skriaudėjams už praeityje pa-
darytas žaizdas, kad neliktume bejėgiškai 
jų įsikabinę.

 Leisti gyti žaizdoms, parūpinant joms 
dvasinio balzamo, kad abi pusės (skriaudė-
jas ir nuskriaustasis) ieškotų susitaikymo. 

Sutaikinimo
misija
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Ypač svarbu padėti nuskriaustajai ar išnau-
dotajai pusei atgauti orumą ir žmogiškumą, 
o šis procesas reikalauja daug laiko ir kant- 
rybės.

 Prašyti jėgų ir galios tiesti tiltus, kad 
kiekvienas asmuo gebėtų užmegzti ryšius, 
leidžiančius susėsti prie bendro Dievo šei-
mos stalo.

 Priimti sutaikinimo tarnystę kaip įpa-
reigojimą ir kūrybingai bei ištvermingai 
pasitarnauti dėl bendro žmonijos gėrio.

Šiandienė situacija kaip niekada anks-
čiau reikalauja ieškoti būdų, kaip pasiekti 
stabilią taiką. Tai neįmanoma be mūsų as-
meninio atsivertimo ir noro priimti Dievo 
dovanojamą „šalom“ – dieviškąją taiką ir 
ramybę. Bet to negana. Juk tikime, kad 
Dievas kviečia visus savo vaikus, kiek- 
vieną vienodai mylėdamas, ryžtis išeiti 
iš trapių, savo jėgomis sukurtų ramybės 
zonų, šiaip ne taip suderinus priešiškus 
veiksnius. Dievas ragina visomis mūsų 
sielos ir kūno jėgomis atsiduoti didingai jo 
svajonei – sukurti darnią ir taikingą visuo-
menę. Svarbu atsiliepti į Dievo kvietimą ir 
kartu su juo kurti naują kūriniją, kuri ge-
bės branginti atlaidumą – karališkąjį kelią 
į laisvę – ir rūpinsis ateitimi, kurioje vieš-
pataus tiesa, teisingumas ir taika. 

Tačiau vien svajoti nepakanka: kad pa-
stangos atneštų ilgalaikių rezultatų, reikia 
perkeisti mūsų širdis ir gilumines nuos-
tatas. Ne mažiau svarbu, kad politikai, 
žiniasklaidos, kultūros ir socialinių sričių 
vadovai gebėtų susikalbėti ir stengtųsi, 
kad vis stiprėtų tarpusavio pasitikėjimas, 
kad, palaikant dialogą bei siekiant susitar-
ti, būtų ieškoma taikių sprendimo būdų. 
Nesame naivūs, matome, kad pasauliui, 
kuriame gyvename, trūksta atlaidumo, 
kad žmonės yra įsikibę į senas žaizdas ir 
kaip užkerėti kartoja, kad neįmanoma pa-
tirtų skriaudų užmiršti ir jų atleisti. Taip 
žmogiškoji kelionė tampa niūri ir nerami. 
Čikagos kardinolas Frances Georgeʼas itin 
tiksliai apibūdino dabarties blogį: šiandien 

VISKAS yra leistina, bet už NIEKĄ neat-
leidžiama. O tikėjimas skatina mus elgtis 
visiškai priešingai: VISKAS, kas padeda ir 
suteikia jėgų mūsų artimajam, yra leidžia-
ma ir už VISKĄ gali būti atleidžiama, nes 
mes iš tikrųjų trokštame tokios ateities, 
kokios nori Dievas. 

Kad tai pavyktų, būtinos tam tikros są-
lygos:

 Bendrystė su Dievu, kad mes pra-
dėtume jausti žmonėms tą patį, ką Dievas 
jiems jaučia.

 Artumas žmonėms ir įsitraukimas į 
jų gyvenimą, kad įstengtume pajusti, o ne 
vien žinoti, kokias neteisybes ir nusikalti-
mus jie patiria. Kol nepriimsime savo tra-
pumo ir nerizikuosime būti sužeisti kaip 
Jėzus, niekada netapsime taikdariais.

 Draugiškumas ir svetingumas au-
koms, patyrusioms agresiją, priespau-
dą, priešiškumą, nepamirštant kvietimo 
svetingumą rodyti radikaliai – mylėti net 
priešą, taip atsiliepiant į Jėzaus raginimą 
mylėti tobulai, mokantis iš Dievo Tėvo, 
leidžiančio tekėti saulei ant teisiųjų ir ne-
teisiųjų.

 Dialogo palaikymas su pačiais įvai-
riausiais žmonėmis, be jokių išimčių. Tik 
tokia bendrystė yra tiltas į dar vieną pa-
kraštį, frontą, kur mus siunčia Draugija. 
Būtent čia, o ne gyvendami saugioje aplin-
koje, mes galime daug ko išmokti.

 Tarpdisciplininiai tyrimai, kurie pa-
dėtų iš esmės giliau ir plačiau suprasti 
dalykus, pajusti tiek ateities tendencijas, 
tiek istorinius praeities ypatumus. Tyrimų 
duomenys, visapusiškai juos įvertinus, pa-
dėtų rasti teisingiausią ir tvariausią būdą 
susitaikyti.

Tikiuosi, kad ateinantys 2015-ieji, po-
piežiaus paskelbti Pašvęstojo gyvenimo 
metais, Lietuvos ir Latvijos provincijos 
jėzuitams bei mūsų bičiuliams bus gera 
proga atgaivinti ir sutvirtinti vieną iš svar-
biausių šv. Ignaco mums skirtų misijų – 
būti tiltininkais taikdariais.

T.
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Pogrindžio sąlygomis gyvavusios Lie-
tuvos jėzuitų provincijos artimas ir nuolati-
nis ryšys su visuotine Draugija atsikūrė kaip 
tik tuo metu, kai jėzuitai 1990 m. rengėsi 
minėti 450 metų Jėzaus Draugijos įkūrimo 
jubiliejų. Prabėgus ketvirčiui amžiaus, vėl 
reikšminga sukaktis – 200 metų nuo Jėzaus 
Draugijos atkūrimo. Tuomet iš pogrindžio 
išėjusių jėzuitų laukė atsikūrimas, užsieny-
je gyvenusių ir Lietuvoje buvusių provin-
cijos narių bendrystės atgaivinimas, bažny-
čių ir namų atgavimas, veiklos išvystymas, 
narių ugdymas, o šiandien esame viena iš 
normaliai gyvuojančių Europos provinci-
jų, deja, vis mažėjanti. Anuomet minėjimą 
užgožė vidinis pakilimas ir entuziazmas, 
kurio apimti išgyvenome pertvarkos visuo-
menėje, Bažnyčioje, taip pat ir Draugijoje 
laiką. Dabar šventiškumą gal kiek prislo-
pina kasdienių darbų ritmas ir suvokimas, 
kad sunku aprėpti galimas veiklas. 

Jėzuitai Lietuvoje atgimė ir 1923 m. bei 
1989 m. Taigi pernai paminėję 90 metų nuo 
jėzuitų namų įsikūrimo Kaune, šiemet ga-
lime švęsti ir trečiojo atsikūrimo Lietuvoje 
ketvirčio amžiaus sukaktį.

Tiek minėdami įvairias sukaktis, o jų 
buvo nemažai, tiek ir švęsdami šią 200  

metų atkūrimo sukaktį esame skatinami 
naujai pažvelgti į Jėzaus Draugiją ir jos 
istoriją. Viename Italijos jėzuitų žurnalo 
Civiltà Cattolica vedamajame straipsnyje 
buvo pastebėta: „Kai kalbama apie Jėzaus 
Draugiją – o tai daroma su susižavėjimu ir 
palankumu ar daugiau mažiau kritiškai, –  
paprastai pabrėžiami išoriniai aspektai. 
Daug kalbama apie jos dinamizmą ir suge-
bėjimą įgyvendinti projektus, veiklą ugdy-
mo, kultūros, socialinėje ir ypač politinėje 
srityse. Tuo tarpu visai mažai kalbama apie 
jos dvasingumą. O juk neįmanoma supras-
ti, tuo labiau įvertinti tiek Jėzaus Draugijos 
istorijos, tiek šiandienos jėzuitų buvimo ir 
veikimo būdo, jei nesuprantamas ir nepa-
žįstamas dvasingumas.“  

Šiame pranešime ir noriu keletu aspektų 
pažvelgti į dvasinį jėzuito profilį, kokio no-
rėjo Jėzaus Draugijos įkūrėjas šv. Ignacas 
Lojola ir kaip jis išlieka aktualus šiandien.

Jėzuitas yra žmogus, kuris tiki. Atro-
do, kad tai savaime suprantama. Kaip Kata-
likų Bažnyčios vienuolijos narys galėtų ne-
turėti tikėjimo? Vis dėlto tai pagrindas, kurio 
negalima praleisti. Vyskupų sinode kalbėda-
mas apie naująją evangelizaciją, jėzuitų ge-
neralinis vyresnysis t. Adolfo Nicolás kaip 

Mûsø istorija

JĖZUITO PROFILIS: 
ISTORIJA 
IR DABARTIS
Pranešimas, skaitytas tarptautinėje konferencijoje Vilniuje 
Jėzaus Draugijos atkūrimo 200 metų sukakčiai paminėti. I dalis

Vysk. Lionginas Virbalas, SJ
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vieną esminių naujosios evangelizacijos pa-
matų paminėjo asmeninės religinės patirties, 
susitikimo su Kristumi būtinumą. 

Tikėjimas yra esminis, tačiau ne bet koks 
tikėjimas. Niekas nepasakys, kad šv. Ig- 
nacas nuo pat vaikystės buvo netikintis, ta-
čiau tai nesutrukdė jam taip gyventi, kad, 
anot jo paties, „iki dvidešimt šešerių buvo 
pasaulio tuštybėms atsidavęs žmogus“. Ti-
kėjimas, kurį Ignacas įgavo po ligos ir ku-
riuo dalijosi su savo bendražygiais, – tai ab-
soliuti Dievo pirmenybė gyvenime, Dievo 
ieškojimas, kuris liks būdingas tiek Ignacui, 
tiek ir visai Draugijai, nors labai prasiplės 
šio ieškojimo samprata.

Draugijos Konstitucijose Ignacas nuro-
do, kad priimtieji į Jėzaus Draugiją „žengtų 
pirmyn dvasia bei dorybe“ ir „kuo glau-
džiau kas jungsis su Dievu ir bus dosnes-
nis jo Aukščiausiajai Didybei, tuo daugiau 
patirs jo dosnumo ir diena iš dienos darysis 
vis tinkamesnis gauti gausesnių malonių ir 
dvasinių dovanų“.

Toks tikėjimas yra priėmimas to žvilgs-
nio, kuriuo Dvasinėse pratybose „trys die-
viškieji Asmenys žvelgia į visą žmonių 
pripildytą žemės paviršių“. Žmogus jaučia 
Tėvo žvilgsnį iš dangaus ir jo troškimą 
padėti. Jėzaus Draugijos 34-oji generalinė 
kongregacija konstatavo: „Drauge su dau-
geliu bendraamžių pripažįstame, kad be 
tikėjimo, be meilės žvilgsnio žmogiškasis 
pasaulis atrodo per blogas, kad Dievas ga-
lėtų būti geras, kad gerasis Dievas apskritai 
galėtų būti. Bet tikėjimas pripažįsta, kad 
Dievas veikia, Kristaus meile ir Šventosios 
Dvasios galia griaudamas nuodėmės struk-
tūras, kurios kamuoja jo vaikų kūnus ir šir-
dis. Mūsų jėzuitiškoji misija paliečia kažką 
labai gilų žmogaus širdyje – troškimą rasti 
Dievą nuodėmės darkomame pasaulyje ir 
tada gyventi jo Evangelija su visais pada-
riniais“ (nr. 36).

Ką reiškia tikėjimas šiandien? Visų 
pirma – tai ne vienos iš religinių sistemų 
pasiūlymas, o kvietimas priimti Jėzų, kaip 

visos žmonijos ir savo asmeninį Gelbėtoją 
ir atverti transcendentinį, o drauge vidinį, 
širdies horizontą, kuris neapsiriboja ma-
nimi ir fiziniu pasauliu. Visiems šio laiko 
žmonėms, taip pat ir jėzuitams, toks tikė-
jimas yra iššūkis bei kvietimas, kaip rašė  
t. Adolfo Nicolás savo laiške Tikėjimo metų 
pradžioje.

Šiandien pats tikėjimas, kuris „sukelia 
padarinius“, tampa liudijimu. Būti vienuo-
liu, kunigu, vykdyti misiją, t. y. tai, kas 
sunku, pavojinga, nepatogu, yra ryškus 
tikėjimo vertės iškėlimas. Sirijos Homso 
mieste balandžio pradžioje buvo nužudytas 
jėzuitas iš Nyderlandų, 75-erių Fransas van 
der Lugtas, atsisakęs palikti sukilėlių kon-
troliuojamą ir vyriausybės pajėgų apsuptą 
miestą, kad galėtų rūpintis kenčiančiais 
žmonėmis. Tai tikėjimas, kuris stipresnis už 
savisaugos instinktą. 

Apaštališkajame paraginime Evangelii 
Gaudium popiežius Pranciškus priminė: 
„Visi turi teisę gauti Evangeliją. Krikščio-
nys privalo ją skelbti neišskirdami nė vieno 
ir daryti tai ne tarsi primesdami naują pa-
reigą, bet kaip žmonės, trokštantys pasida-
lyti džiaugsmu, parodyti gražų horizontą, 
pasiūlyti viliojantį pokylį. Bažnyčia auga 
ne užsiimdama prozelitizmu, bet patrauk-
dama“ (nr. 14).

Taigi jėzuitas yra tikintysis, kuris jau-
čiasi pasiųstas pas kitus. Apibūdindamas 
Jėzaus Draugiją, Ignacas nurodo: „Šios 
Draugijos tikslas yra, Dievo malonei pade-
dant, ne tik išganyti ir tobulinti savo narių 
sielas, bet su tos malonės pagalba stropiai 
darbuotis ir jų artimo sielos išganymui bei 
tobulinimui.“ Dvasinės pratybos prasideda 
konstatavimu: „Kaip vaikščiojimas, ėjimas 
ir bėgimas yra kūno pratybos, lygiai taip 
dvasinėmis pratybomis vadiname kiekvie-
ną būdą, kuris paruošia ir nuteikia sielą 
pašalinti iš savęs visus netvarkingus polin-
kius, o juos pašalinus, ieškoti ir rasti dieviš-
ką valią taip tvarkant savo gyvenimą, kad 
būtų naudinga sielos išganymui“ (DP, 1).  

Mûsø istorija
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Mûsø istorija

Tačiau šios dvasinės treniruotės skirtos 
ne pasididžiavimui savimi, ne tam, kad 
žmogus nueitų pas Dievą, būdamas „ge-
ros formos“ moralinis ir dvasinis atletas. 
Krikščioniško tobulumo siekiama ne vien 
dėl savęs, o kad geriau padėtume kitam būti 
išgelbėtam. 

Tikėjimas neišvengiamai veda pas kitus 
žmones. Tai ypač būdinga Jėzaus Draugijos 
dvasingumui: asmeninio krikščioniško to-
bulumo siekimas ir pastangos gyventi mei-
lės pilnatve yra skirtos apaštalavimui, kurį 
Ignacas vadina „pagalba artimui“. Tiesa, 
kad Dievas yra visa ko šaltinis ir pagrindas, 
bet išgelbėjimo istorijoje jis kviečia bendra-
darbiauti žmogų. Šis Dievo bendradarbis, 
visiškai nepajėgus savo jėgomis kitus išgel-
bėti, galės įvykdyti savo misiją tik susivie-
nijęs su Dievu kaip jo įrankis. Anot Igna-
co, šis įrankis bus tuo veiksmingesnis, kuo 
labiau susivienys su Dievu malda, meile ir 
krikščioniškomis dorybėmis-pajėgumais.

Pati Jėzaus Draugija taip struktūruota, 
kad būtų kuo labiau pritaikyta padėti ki-
tiems. Pasirenkama būti ne ordo religiosus, 
t. y. vienuoliu ordinu, o societas – galėtume 
pavadinti apaštaliniu institutu. „Mūsų pa-
šaukimas yra keliauti iš vienos vietos į kitą 
ir gyventi bet kuriame pasaulio krašte, kur 
tikimasi daugiau patarnauti Dievui ir sielų 
gerovei.“ Misionieriškumas – pamatinė jė-
zuitų savybė. Ignaco troškimu jie keliauja 

kaip apaštalai, neturėdami nieko, kas truk-
dytų šiai kelionei – ne tik antros tunikos, 
bet ir pastovaus maldos laiko bei vietos.

Tikėjimo tikrumas gali paaiškinti dau-
gelio jėzuitų pasiaukojimą: vykimą į misi-
jas, ėmimąsi sunkiausių užduočių įvairiau-
siose kultūrose, ištikimybę, persekiojimų 
priėmimą, ištvermę. T. Petras Lygnugaris 
(1909–1985), grįžęs į Lietuvą po šešerių 
įkalinimo metų lageryje, netrukus vėl savo 
noru išvyko į Sibirą patarnauti tremtiniams. 
Laiške savo seseriai Barborai rašė: „Norė-
jau būti tarp vargstančių. Gavau laiškų iš 
Sibiro. Vargdieniai tremtiniai kviečia apsi-
lankyti. Reikia jiems padėti, patarnauti sie-
lų išganymui.“

Naujausiais laikais misija visų pirma 
yra jau ne teritorija, kurią reikia evangeli-
zuoti, o darbas, kuri reikia atlikti vykdant 
Dievo valią. Baigdamas savo laiškus, šv. Ig- 
nacas nuolat kartojo prašymą, kad vynuo-
gyno Šeimininkas iš savo begalinio gerumo 
duotų malonę pažinti jo švenčiausiąją valią 
ir ją visiškai įvykdyti. Vykdyti Dievo valią 
reiškia būti jai klusniems, būti pasiųstiems 
vykdyti Tėvo darbą kaip Jėzus. Ignacas pir-
menybę teikia net ne veiklai ir darbui, bet 
visam tam, kas jėzuitams padeda pažinti 
valią To, kuris juos siunčia į misiją. Klus-
numas čia tampa misijos įrankiu ir lieka ne 
mažiau aktualus kaip seniau.

  Tęsinys kitame numeryje

T.
 V

. Š
im

kū
no

 n
uo

tr.
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T. Vidmantas. Kai manęs nepriėmė 
į kunigų seminariją, stojau į vadinamąją 
pogrindinę ir pirmieji kontaktai buvo su 
jėzuitais Antanu Gražuliu, Jonu Boruta ir 
kitais. Galvojau, na, mokysiuos aš toj se-
minarijoj ir tapsiu kunigu, bet man buvo 
paaiškinta, kad kunigas turi priklausyti 
arba vyskupijai (kas pogrindžio sąlygomis 
buvo keblu), arba kokiai nors vienuolijai. 
Išvardijo kelias vienuolijas ir sako, kad čia 
panašiai kaip tuokiantis – yra daug gražių 
merginų, bet kažkodėl pasirenki vieną, ir 
ne todėl, kad kitos nepatrauklios, bet kad 
viena yra kažkuo ypatinga. Taip man ir at-
sitiko (juokiasi). Pasirinkau tapti jėzuitu ir 
tikrai nesigailiu.

T. Artūras. Mano istorija kiek kitokia, 
nes aš jau būdamas kunigu atėjau pas jė-
zuitus. Kunigui vienam daug sunkiau dirbti 
nei tarp bendraminčių, su kuriais gali pa-
sitarti. Yra kompanija, kuri padeda arba 
sako, kad gal to verčiau nesiimti. Vienuo-
lynai kažkurioje srityje labiau susitelkia – 
ar dirbdami su jaunimu, ar akademinėje, ar 
socialinėje veikloje. Labiau atsidėdamas 
vienai sričiai, gali joje būti geresnis įrankis.

– Ieškojote draugijos, bet jėzuitai, ypač 
paskutiniu metu, dažnai dirba po vieną. 

T. Artūras. Vis tiek jauti, kad gyveni 
su kitais, kad daugiau bendraminčių yra 
vienoje vietoje, nors ir į skirtingas puses 
išsisklaidžiusių. Juk susirenkame pabūti 
kartu. Kalbėdamasis su kaime dirbančiais 
kunigais įsitikinau, kad turėtų atsirasti mo-
delis, kai kunigai gyvena kur nors centre ir 
važinėja į kaimus aptarnauti, nes ten, kur 
parapijoje 200–300 žmonių, kunigui gy-

venti vienam pačiam ir ką nors veikti yra 
sudėtinga – tokią parapiją dažnai tenka tik 
išlaidoti.

T. Vidmantas. Kaip šv. Ignacas vadino 
pirmuosius draugus? Bičiuliai Viešpaty-
je, companions, etimologiškai tai yra tie, 
kurie duoną bendrai valgo. Ir netgi misi-
onieriai, tokie kaip Pranciškus Ksaveras ar 
kiti, jautėsi esą tos pačios šeimos nariai, tie 
patys bičiuliai, ir būtent Viešpatyje. Juos 
vienijo Jėzus, ignaciškasis dvasingumas 
ir bendra misija. Palyginti su diaceziniais 
kunigais, mums tai yra privilegija, nes 
bendrystę daug stipriau išgyvename ir po 
vieną dirbdami. Net jei esame laikomi in-
dividualistais, mus vis tiek sieja vidiniai 
giluminiai ryšiai. Juokaujama, kad ir būda-
mas dideliame užsienio oro uoste tarp ne-
pažįstamų žmonių atskirsi jėzuitą. Vienas 
kitą jaučiame, esu tą patyręs keletą kartų.

Kokia prasmė būti vienuoliu šiais lai-
kais, kur nieko pastovaus nėra, kur net šv. 
Ignaco Pradžia ir pagrindas kvestionuoja-
mas – atseit, viskas postmodernioje kultū-
roje kinta, koks čia dar gali būti sustabarė-
jęs pagrindas? Tačiau kiekvienas žmogus 
nori būti mylimas, giliausi visų mūsų lū-
kesčiai lieka tie patys – dėl saugumo, pers-
pektyvos, ateities ir galiausiai išganymo 
bei amžinybės. Vis prisimenu Jėzaus atsi-
mainymo sceną. Kartu buvę bičiuliai iš-
vydo gražų vaizdą, ir Petras tarė, kad nori 
čia pasilikti, statyti palapines Mozei, Elijui 
ir Jėzui, o euforijai praėjus liko tik Jėzus. 
Manau, kad vienuolinis gyvenimas turi 
kaip nors atskleisti būtent šitą tiesą – džiu-
giai, pozityviai, – kad iš tikrųjų užtenka nei 

Eiti savo keliu

Šiemet Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorius t. ArtūrAs sederevičius ir Vilniaus 
šv. Jonų bažnyčios rektorius t. vidmAntAs ŠimkūnAs davė paskutiniuosius įžadus 
Jėzaus Draugijoje. Mūsų pokalbį apie tai pradėjome klausimu, ką kunigui ir 
apskritai kunigystei duoda priklausymas vienuoliniam ordinui.
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daugiau, nei mažiau – tiktai Jėzaus. „Pala-
pinių“, aišku, reikia, ir draugų taip pat, bet 
giliausiame lygmenyje visiems reikia atras-
ti ryšį su Jėzumi. Tada galima sakyti, kad 
žmogus atrado savo laimę. 

– Sakote, kad ryšys su Jėzumi turėtų 
būti kiekvieno iš mūsų gyvenimo pagrin-
das. Kaip jį išlaikyti  padeda jūsų vienuo-
liniai įžadai, kuriuos po daugelio metų vėl 
pakartojate?

T. Vidmantas. Mes pakartojame pa-
siryžimą, kuris jau galioja, bendruome-
nei patvirtiname, kad ir toliau, Dievui bei 
žmonėms padedant, norime jo pavyzdingai 
laikytis, ir būti eschatologiniu ženklu. Jeigu 
neturi tokio noro, tada nėra prasmės būti 
vienuoliu. Šitie įžadai primena, kad vien 
Dievo užtenka. Tačiau tai nepaneigia viso 
kito, nes pasaulis iš esmės yra geras, Dievo 
norėtas, ir kiekvienas žmogus yra pašauktas 
atrasti savo kelią, kaip prie Jėzaus artėti –  
kartu su bendruomene, dirbant paprastus 
darbus, auginant vaikus ir t. t.

T. Artūras. Šis pokalbis atliepia neseną 
diskusiją su šeštokais, kai kalbėjome apie 
Dievo įsakymus, taisykles, įvairius Dievo 
nurodymus žmogui. Kur buvo didžiausia 
sankirta tarp Jėzaus ir Įstatymo aiškintojų? 
Juk jis ne ką nors naujo sukūrė, bet paro-
dė kitą tų taisyklių pusę, keitė požiūrį į jas. 
Jeigu taisyklė yra tam, kad jai vergautum, 
tai arba fanatiku tampi, arba nelaimingu 

žmogumi – gal norėtum veikti ką kita, bet 
taisyklės sako, kad turi daryti būtent šitai. 
Jeigu įžadus priimame kaip taisykles, įsi-
pareigojimus save suvaržyti, tai kur tada 
kūrybingumas ir tų pasirinkimų žavumas? 
Šios nuorodos padeda labiau atsiskleisti, 
nes atpažinai, kad tas kelias yra tau priim-
tiniausias.

– Tai kodėl dabar vis mažiau žmonių 
beatpažįsta, kad vienuoliškas gyvenimas 
su savo įžadais labiausiai padeda gyventi 
su Dievu, būti arčiausiai jo?

T. Vidmantas. Aš nesakyčiau, kad bū-
tent vienuoliškas gyvenimas labiausiai pa-
deda artėti prie Dievo. Tai toks gyvenimo 
būdas, bet visai nereiškia, kad kiti yra kuo 
nors prastesni ar mažiau tam tinkami. Kal-
bant apie vienuolinį gyvenimą, dera prisi-
minti, kad postmodernioje visuomenėje 
dažnai nedrįstama įsipareigoti, ir įsiparei-
gojimas visam gyvenimui nemažai žmonių 
atbaido. Čia įžvelgiu kultūros, mentaliteto, 
įvairių filosofijų poveikį ir netgi žmogiškos 
brandos trūkumą. Įvairiose srityse žmonės 
labai greitai lavinasi ir išmoksta naudotis 
technologijomis, bet giliausioje, žmogiš-
koje, plotmėje kartais lieka vėlyvoje pa-
auglystėje. Net ir tuoktis bijo – juk tai, ką 
aš dabar pasižadu, turės padarinių visam 
gyvenimui, ir ne tik mano... Tai vėl susiję 
su pagrindu, ant kurio statome gyvenimą. 
Jį žmonės tarsi pamiršta. Bet ir vienuolių, 

T. Artūro Sederevičiaus 
paskutinieji įžadai  
š. m. liepos 31 d. Šiaulių  
šv. Ignaco bažnyčioje.  
T. V. Šimkūno nuotr.
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ir šiaip brandžių krikščionių gyvenime 
matome, kad yra pagrindas, kuriuo galima 
remtis. Jį turintys žmonės traukia kitus, nes 
jaučiamės saugūs su jais. Arba žinome, kad 
gausime gerą patarimą arba mus išklausys, 
supras – tokie žmonės negyvena vien sau. 

T. Artūras. Kartais klausiu mokinių ir 
kitų žmonių apie pašaukimą: kiek jie laisvi, 
o kiek jiems nuo pat vaikystės nurodoma: 
būsi tuo, atliksi tai. Kadangi esame teisinin-
kai arba medikai, tai gal ir tu būsi kaip mes? 
O ar vaikas to nori? Gal jis turi visai kitų 
dovanų? Jei pradedame stabdyti laisvai ky-
lančias mintis ar pojūčius, lieka tik nurody-
mai, kuriais sekdami bandome atspėti, kas 
mes esame, kas būsime. Bet ar tai iš tikrųjų 
įdėta į mūsų širdį? Džiaugiuosi, kad kasmet 
bent 5–7, ir tas skaičius vis didėja, jėzuitų 
gimnaziją baigusių moksleivių keliauja po 
pasaulį, kad pažintų, koks jis yra ir kas yra 
jie patys, ko pasauliui ir ko jiems labiausiai 
reikia. Sakyčiau, taip jauni žmonės išeina 
ieškoti savo pašaukimo. Jie gavo pagrindi-
nį išsilavinimą, bet kaip atpažinti, kas dar 
kiekvienam duota kaip žmogui, kaip Dievo 
kūriniui? Kad tą suprastum, reikia laisvės 
nuo visų suvaržymų ir nurodymų. 

– Jėzuitai savo kelią raginami atpažinti 
per dvejus naujokyno metus, kuriuos baig-
dami duoda amžinuosius įžadus, nors, kaip 
matome iš patirties, kai kam vėliau paaiš-
kėja, kad tai nėra jo tikrasis kelias. 

T. Artūras. Nors po įžadų pradedi jėzui- 
tišką gyvenimą, ir tu pats, ir Draugija ste-
bi, ar esi savame kelyje. Ugdymas tęsiasi, 
įžadai nereiškia, kad jau niekada nieko ne-
pakeisiu, bet padeda atpažinti daug dalykų. 
Antrą kartą duodamas tuos įžadus gali pasa-
kyti: taip, aš supratau, kad tai yra tas kelias, 
kuriuo turiu eiti, o Draugija, priimdama 
mano įžadus, patvirtina: taip, mes matome, 
kad eidamas tuo keliu esi savo vietoje. 

T. Vidmantas. Po 5–10 metų kitaip su-
voki, ką reiškia būti kunigu, ką reiškia būti 
Draugijoje, kitaip vertini ir save, ir galimy-
bes, ir perspektyvas. Pagaliau dar yra vadi-
namasis terciatas, kai vėl turi beveik metus 

laiko ugdymui(si), dar kartą atlieki ilgąsias 
rekolekcijas, permąstai savo gyvenimą, tai 
darydamas ne vienas, nes yra palydėtojas, 
terciato vadovai – labai didelė pagalba ir 
privilegija, ko daugelis kitų vienuolijų ne-
turi. Tad iš naujo gali kai ką atrasti ir vėliau 
to gyvenime laikytis. Ir jeigu ištinka kokie 
nors blaškymaisi, vis tiek žinai kryptį, žinai 
tuos esminius punktus. Kitas dalykas – atei- 
na žmogiškoji branda. Jaunystėje entuziaz-
mo daug, bet kad įgytum pastovumo, gebė-
jimo įsipareigoti ir kartu išliktum kūrybin-
gas, reikia subręsti, reikia laiko. 

– Vis minite tarpusavio bendrystę, bet 
kad būtų galima kartu gyventi bendruo-
menėje, reikia apsišlifuoti kaip tiems jūros 
akmenėliams, o tai yra skausminga. 

T. Vidmantas. Kiekvienas jėzuitas turi 
tris viršininkus: namų vyresnįjį, provinci-
jolą ir generalinį vyresnįjį Romoje. Taip pat 
turi bendrabrolius, kurie yra ir paguoda, ir 
kryžius. Nebūtinai privalai visus emociškai 
itin mėgti. Prisimenu vieną afrikietį jėzui-
tą, kuris pas mus kartą vedė rekolekcijas. 
Naujokyne jis pasiskundė vedėjui, kad šis 
jo nemėgsta. Vedėjas patvirtino, kad tikrai 
taip, bet vis tiek leido duoti įžadus. Praė-
jo 20 metų, tas jėzuitas tapo profesoriumi, 
susitiko buvusį vedėją, sako, prisimenu, 
sakei, jog manęs nemėgsti. Anas atsako: ir 
dabar nemėgstu, bet vis tiek tave myliu...

T. Artūras. JAV kartu studijavome su 
vienu bičiuliu, kuriam provincijolas liepė 
nutraukti medicinos studijas ir grįžti į so-
cialinį darbą. Nuėjęs pas provincijolą jis 
išrėžė: už tai, ką padarei, tavęs nekenčiu! 
Bet priimdamas tą paskyrimą ilgainiui su-
vokė, kad ir šitoje vietoje gyvenimas yra 
pilnas įdomybių ir žavesio. Vyresnysis yra 
laikinas. Jeigu nekenti vyresniųjų apskritai, 
gal čia ir ne tavo kelias, bet jeigu nemėgsti 
kurio vieno vyresniojo, tai jis gal šešeriems 
metams, viskas keičiasi (juokiasi). Galioja 
principas: nebūk per daug bjaurus, nes kai 
pats tapsi vyresniuoju, tavęs neklausys. Tai 
yra tarnystė broliams, ne tik vadovavimas.

T. Vidmantas. Klusnumas kartais klai-
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dingai suvokiamas. Jo esmė yra surasti 
Dievo valią bendruomenei ar asmeniui. 
Kalbėdamasis su vyresniaisiais, kai pri-
imami sprendimai dėl paskyrimų ir t. t., 
vadovaudamasis klusnumu turi būti atviras 
tam, ką pats galvoji, ką jauti, ką manai. Jei-
gu dėl ko nors abejoji, vyresnysis gali tave 
nusiųsti porą valandų į koplyčią melstis ir 
grįžus liepti pačiam pasakyti, kokią manai 
esant Dievo valią. Svarbu, kad būtum lais-
vas viduje. Vidinę laisvę pasiekti nėra leng- 
va, nes veikia įvairūs dalykai, mūsų pačių 
nuotaika ir aplinka, o jeigu esi laisvas, iš-
girsti Dievą kalbant širdyje. Kartais lyg ir 
jauti, ką turi daryti, bet reikia dar impulso 
iš vyresniojo, padrąsinimo, kad tikrai tai 
teisinga, tau bus naudinga ir kitiems žmo-
nėms pasitarnaus.

– Paminėjome vieną vienuolinį įžadą, 
o ką pasakytumėte apie pažadą gyventi 
neturtingai?

T. Vidmantas. Amerikietis jėzuitas ir 
rašytojas Williamas Berryʼis sako, kad su 
branda ateina ir gebėjimas suvaldyti įtam-
pas. Įtampa tarp asmeninio neturto ir di-
delių turtų valdymo yra, ir kartais ji būna 
pavojinga, žmonės supainioja savo kišen-
pinigius su bendruomenės kasa – kiek tau 
reikia apaštalavimui ir kiek nori praban-
gos savo poilsiui. Mes turime gana aiškias 
gaires, bendruosius principus, raginančius 
visur vadovautis meile ir kuklumu, o pa-

prastai pasakius – jėzuitai turi gyventi kaip 
eiliniai, vidutines pajamas turintys žmonės.

T. Artūras. Sunku atsakyti į šį klausi-
mą, nes man visko užtenka, ką turiu. Kol 
išlaikai ribą tarp to, ko reikia ir ko norėtum, 
esi gana laisvas žmogus, o jeigu poreikis 
sutampa su norais, esi dideliam pavojuje, 
nes niekada nebus gana. Mane jėzuitai, ša-
lia kitų pareigybių, paskyrė ir vienų namų 
ekonomu, ir kitų, gal taip išbandė, dėl to 
dabar jaučiuosi laisvas (juokiasi).

– Skaistumo įžadą dažnai suprantame 
kaip celibato laikymąsi. Bet vienuolinia-
me gyvenime, ypač patarnaujant Bažny-
čioje, kur daugumą sudaro moterys, jis 
turbūt reiškia kur kas daugiau?

T. Artūras. Šiandien apie skaistumą 
kalbėti sudėtingiausia, nes dabartinė kul-
tūra bet kokį savęs suvaldymą laiko savo 
galimybių ir potencijos naikinimu. Ka-
dangi jaunas žmogus nori prieštarauti nu-
sistovėjusioms taisyklėms ir normoms, aš 
manau, kad skaistumas yra viena geriausių 
priemonių priešintis šių dienų pilkos ma-
sės nuotaikai, nes leidžia matyti pasaulio 
ir žmogaus grožį ne pagal išorės kriterijus, 
bet pagal vidaus darną. Skaistumas yra 
laisvo ir nepriklausomo žmogaus garantas. 
Be bendrystės su Dievu šiame kelyje išlikti 
sudėtinga, todėl tam galima ryžtis tik ap-
svarsčius savo ir Dievo santykį. Man skais-
tumas – vienas iš gyvenimo Dieve būdų. 

T. Vidmanto Šimkūno 
paskutinieji įžadai  
š. m. rugsėjo 27 d. Vilniaus 
šv. Kazimiero bažnyčioje.  
T. V. Sadausko nuotr.
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T. Vidmantas. Visų mūsų įžadai yra 
tam, kad būtume laisvi apaštalinei tarnys-
tei. Skaistumo įžadas daro mus laisvus būti 
„žmonėmis kitiems“, draugauti, bendrauti 
su visais, ypač tais, kurie dalijasi su mumis 
tarnavimo misija. Mūsų skaistumas turi būti 
liudijimas, kurį pasirenkame dėl dangaus 
karalystės. Sekdami evangeliniu skaistumo 
patarimu įsipareigojame nesituokti ir atsi-
sakyti seksualumo raiškos. Taip rašo mūsų 
Konstitucijos. Suprantame, jog, viena ver-
tus, skaistumu dovanojama didžiulė laisvė 
jaukiai žmogiškai meilei, antra vertus, išlie-
ka kryžius, nes tenka išsižadėti santuokinio 
intymumo, savo šeimos, namų jaukumo... 
Dar studijuodamas kolegijos rektoriui dva-
siniame pokalbyje užsiminiau, kad kartais 
žiūrint į brolių, seserų ar kitų darnias šeimas 
ateina mintis, jog aš to gėrio atsisakiau ir ne-
turiu. Tada vyresnysis švelniai priminė, kad 
neturiu ir tų rūpesčių, kuriuos šeimos žmo-
nės turi, ir tai neabejotina tiesa.  

– Dar yra ir ketvirtasis įžadas, kurį 
duoda vien tik jėzuitai.

T. Vidmantas. Pačioje pradžioje gru-
pelė bendraminčių su Ignacu nukeliavo 
į Romą ir prisistatė popiežiui, sakydami, 
kad nori tarnauti jam, nes popiežius ge-
riausiai mato, kur Bažnyčioje reikalinga 
jų pagalba ir gebėjimai. Taip jėzuitai įsi-
pareigojo vykti į misijas, kad ir kur po-
piežius siųstų. Prisimenu pavyzdį, kai 
El Salvadore 1989 m. teroristai nužudė 6 
jėzuitus, universiteto profesorius, ir jų vi-
rėjas. Kai ši žinia apskriejo pasaulį, ten 
vykti pasisiūlė daugiau jėzuitų, nei buvo 
galima priimti. Niekas jų neragino, tačiau 
misijų dvasia Jėzaus Draugijoje gyva, tai ir 
yra tas greitas atsiliepimas vykti ten, kur la-
biausiai reikia. Popiežius paprašyti gali per 
generolą, per provincijolą arba asmeniškai, 
žinodamas kokio nors jėzuito savybes ir su-
gebėjimus. Pvz., labai atsakingą misiją turi  
t. Federico Lombardi, Šventojo Sosto spau-
dos tarnybos vadovas. Benediktas XVI ži-
nojo jo savybes, ir šiam darbui pakvietė. Kai 
dabartinis popiežius susitiko su Draugijos 

generolu, t. Adolfo Nicolás pasiūlė jam vi-
sokeriopą jėzuitų pagalbą. 

– Tad kas patraukliausia ir šviesiausia 
jūsų jėzuitiškame kelyje, kas teikia dau-
giausia vilties ir stiprina jus, kaip kunigus? 

T. Artūras. Kartais tarpusavyje pasikal-
bame, kad gerai, jog galime ir pasiginčyti, ir 
vėl tą pačią duoną valgyti, kad nereikia de-
šimtmečiais nešiotis to, kas skauda, ir lauk-
ti, kol tave priims vyskupas, kad galėtum 
pasakyti, ką galvoji. Aš greitai supratau, 
kad man reikia bendrystės, nebūti vienam 
priimant sprendimus. Gerai, kad yra kas iš-
klauso, kaip sekėsi ar nesisekė tą dieną.

T. Vidmantas. Kažkur girdėjau labai 
teisingą posakį, kad jei bent vienam žmo-
gui pasaulyje tu iš tikrųjų rūpi, gali sakyti, 
kad gyveni laimingai. Aš iš tikrųjų dauge-
liui žmonių rūpiu – tai ir mano tėvai, bro-
liai, seserys, draugės ir draugai, taip pat šita 
bendruomenė ir provincija. Tai didžiulis 
palaikymas bet ką veikiant. Tą bendrystę 
mes galime patirti ne tik Lietuvoje, bet ir 
keliaudami po pasaulį. Kad ir kur sutikčiau 
jėzuitų, niekada nebuvau nedraugiškai ar 
nemaloniai priimtas. Visur jaučiau pagalbą 
ir brolystę. Manau, pagrindas yra bendras 
dvasingumas, visi esame perėję tą pačią 
mokyklą.

Jėzuitai apskritai nėra vieniši, jie dirba 
su pasauliečiais, ir šis bendradarbiavimas 
kuo toliau, tuo labiau darosi aktualus ir svar-
bus. Mes neturime trečiojo ordino, kaip, 
pvz., pranciškonai, bet yra Krikščioniškojo 
gyvenimo bendruomenė, žmonės, kurie, 
atlikę įvairias ignaciškąsias rekolekcijas 
ir patyrę tą dvasingumą, jaučia, kad patys 
darydamiesi laisvesni bei laimingesni gali 
atsiliepti tarnaudami kitiems. Džiugu, kad 
didėja ignaciškojo  jaunimo būrys Magis 
klubuose. Jėzuitų draugų yra gana daug ir 
nemaža darbų nudirba būtent jie – žmonės, 
veikiami tos pačios Ignaco dvasios. Nors 
jėzuitų pašaukimų mažėja, bet jie yra kaip 
ta druska, kuri būtina tikram skoniui išgauti.

 Kalbėjosi Jūratė Grabytė
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Net ir nesirenkant ko nors blogo ar 
visai absurdiško, tarp šių kraštutinumų 
vis tiek lieka daugybė galimybių. Mums 
iškyla rimtų pasirinkimų, pvz.: dėl išsila-
vinimo, karjeros, darbo, gyvenimo būdo, 
santykių, svarbių įsipareigojimų. Kiekvie-
ną dieną turime ir mažesnių pasirinkimų, 
susijusių su mūsų prioritetais: kaip praleis-
ti laiką, į ką atkreipti dėmesį, o ką palikti 
kitai dienai... 

Tad kaip mes renkamės? Kaip pasve-
riame tarpusavyje konkuruojančias ver-
tybes? Kaip apsisprendžiame dėl teisingo 
žingsnio? Norėdami sekti Jėzumi, turime 
žinoti, kaip daryti gerus sprendimus. Igna-
ciškasis dvasingumas padeda atsakyti į 
minėtus klausimus ir priimti šį iššūkį prak-
tiškai.

Ko norime?
Šv. Ignacas pirmiausia pabrėžia, kad 

tikslai mums turėtų būti aiškūs. Tad grįžta-
me prie Dvasinių pratybų skyriaus Pradžia 
ir pagrindas, kad išsiaiškintume, kokiomis 
vertybėmis vadovaujamės rinkdamiesi. 

Viskas šiame pasaulyje mums duota, 
„kad lengviau pažintume Dievą ir uoliau 
atsilieptume į jo meilę“, todėl „vienintelis 
mūsų troškimas ar pasirinkimas turi būti 
toks: aš noriu ir renkuosi tai, kas padeda 
Dievui giliau persmelkti mane“. Mūsų 
meilės santykis su Dievu yra mūsų gyve-
nimo siekis ir tikslas. Visi mūsų pasirin-
kimai – tai priemonės, žingsniai siekiant 
šio tikslo. Kad ir ką darome – ar kuriame 
šeimą, ar renkamės karjerą, ar pradedame 
verslą, – viskas yra mūsų santykių su Die-
vu gilinimo kelias. Visi šie svarbūs pasirin-
kimai yra priemonės, o ne tikslai. Tačiau 

nesunku tai išleisti iš akių ir pasirinkimus 
pradėti laikyti tikslais. Mūsų pirmasis pa-
sirinkimas ar sprendimas yra tiesiog sekti 
Kristumi. Visa kita, visi kiti pasirinkimai – 
ir dideli, ir maži – kyla iš to pirmojo.

Analitinis požiūris
Aiškiai suvokdami savo galutinį tikslą, 

pajėgiame priimti ir sudėtingus sprendimus. 
Vienas iš būdų, padedančių tai padaryti, yra 
analitinis. Mėgindami pasirinkti tarp dviejų 
gerų dalykų, argumentus už ir prieš galime 
surašyti ant popieriaus lapo į dvi kolonas. 
Jeigu vis tiek nėra aiškumo, paklauskime 
kokio nors draugo, ką jis mano rūpimu 
klausimu. Paskui priimkime sprendimą, 
pateikime jį Dievui palaiminti ir melskime 
ramybės bei paguodos kaip jo dovanos.

Šv. Ignacas tokį sprendimo priėmi-
mo būdą vadina „trečio karto bandymu“. 
„Pirmo karto“ ir „antro karto“ pasirinki-
mai – tai sprendimai, kuriuos priimame 
vedami širdies, kai patvirtinimas ateina 
ne svarstant protu, o atpažįstant įvairius 
emocijų bei jausmų sujudimus ir jų reikš-
mę. Ji gali būti vadinama širdies argu-
mentavimu.

Kartais pasirinkimas aiškus
Pasirinkimas iš pirmo karto – tai ne-

klystamai aiškus sprendimas. Mes žinome, 
kad jis teisingas. Ignacas primena du pasi-
rinkimus iš pirmo karto Naujajame Testa-
mente – tai apaštalo Pauliaus atsivertimas 
ir muitininko Mato pašaukimas. Nė vienas 
neabejojo tuo, ko Dievas iš jo nori (bent 
minėtose situacijose). Pasirinkimai iš pir-
mo karto nėra reti. Turbūt pažįstame žmo-

T. David L. Fleming, SJ

Kaip ignaciškasis dvasingumas 
padeda atpažinti Dievo valią
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nių, kurie nė minutę nedvejojo, ką daryti 
svarbiausiais gyvenimo pokyčių momen-
tais. Šitaip kai kurie žmonės jau per pirmąjį 
susitikimą būna palaimingai tikri dėl savo 
būsimo sutuoktinio. Kiti panašiai būna tikri 
dėl savo vienuolinio ar kunigystės pašauki-
mo. Galbūt ir jūs esate tai patyrę.

Kai nelabai aišku
Pasirinkimai iš antro karto – tai situa-

cijos, kai nėra visiškai aišku, kuris pasirin-
kimas geresnis. Galimybės veikti atrodo 
vienodai patrauklios, ir negauname aiškaus 
tikrumo malonės, ką daryti. Šiais atvejais 
Ignacas sako, kad teisingą pasirinkimą ga-
lime atpažinti kreipdami dėmesį į vidinius 
dvasios judesius. Ypač paguodos ar ne-
paguodos pojūtis rodys teisingą veikimo 
kryptį. Prieš rašydamas „paguoda“ ar „ne-
paguoda“, Ignacas visuomet rūpestingai 
įterpia žodį „dvasinė“, nes dvasine paguo-
da jis laiko tokią mūsų patirtį, „kai sieloje 
kyla toks vidinis sujudimas, per kurį siela 
užsidega savo Kūrėjo ir Viešpaties meile“. 
Paprasčiau sakant, Ignacas dvasine paguo-
da laiko kiekvieną vilties, tikėjimo ir mei-
lės sustiprėjimą. Dvasinė nepaguoda tam 
visiškai priešinga. Jai apibūdinti Ignacas 
vartoja ir tokias sąvokas kaip sielos tamsa, 
sudrumstimas, potraukis į žemus, žemiškus 
dalykus, įvairių jaudulių bei pagundų suju-
dimas. Jau pačioje savo atsivertimo į uolų 
krikščionišką tikėjimą pradžioje jis suvokė 
šių jausmų svarbą. 

Pasirinkimas iš antro karto nėra tiesiog 
paprastas „jautimasis ramiam“. Tai apsis-
prendimo procesas. Dvasinės paguodos ir 
nepaguodos jausmus reikia kruopščiai įver-
tinti. Kilęs pernelyg didelis pasitenkinimas 
ir didžiavimasis priimtu sprendimu gali tik 
atrodyti kaip paguoda. Nepaguodos mo-
mentai gali būti tinkamu laiku pasirodantys 
ženklai, rodantys mums naują kryptį. Dva-
sinių pratybų pabaigoje Ignacas pateikia, 
kaip naudotis jo gairėmis atpažįstant dva-
sias tam tikrais atvejais.

Pasitikėti savo jausmais
Atrodo stebėtina (ir kažkiek rizikinga) 

pasitikėti savo jausmais taip, kaip tai darė  
šv. Ignacas, tačiau toks požiūris į dvasių 
atpažinimą visiškai nuosekliai dera su jo 
krikščioniško gyvenimo vizija. Ignaciškoji 
perspektyva parodo, kad gyvename pasau-
lyje, kuris nuolatos yra arti Dievo, pasauly-
je, per kurį Dievas išlaiko nuolatinį artimą 
sąlytį su mumis. Mes trokštame sekti Jėzu-
mi, atidžiai jį stebime evangelijose ir per 
vaizduotę įsitraukiame į jų scenas, naudo-
dami ignaciškosios kontempliacijos meto-
dus. Taip sužinome, kas yra Jėzus, ir trokš-
tame, kad jis taptų mūsų gyvenimo centru. 
Savo sprendimus priimame atsižvelgdami 
į meilės santykį su juo. Širdis mums pasa-
kys, kuris sprendimas mus labiau priartins 
prie Jėzaus, o kuris nuo jo atitolins. Igna-
ciškasis dvasių atpažinimas atskleidžia, 
kad mūsų krikščioniškieji pasirinkimai 
dažnai pranoksta grynai racionalius proto 
argumentus. Blaiseʼas Pascalis sakė: „Šir-
dis turi savo argumentų, kurių protas neži-
no.“ Taip galima teigti, jeigu toji širdis yra 
išmokyta Kristaus.

Dažnai prisimenama, jog ignaciška-
sis dvasingumas ugdo mus, kad taptume 
„kontempliatyvūs veikloje“. Šią truputį 
paradoksalią sąvoką teisingai suvoksime, 
jeigu pastebėsime, kad tikslas yra veiki-
mas, o dvasių atpažinimas – priemonė. Ji 
pasitarnauja priimant sprendimus, labiau 
vienijančius su Kristumi ir padedančius 
glaudžiau su juo bendradarbiauti pasauly-
je. Jėzaus kontempliacija evangelijose yra 
tai, kas dvasių atpažinimą daro įmanomą. 
Malda įtraukiant vaizduotę padeda suvokti, 
kas yra Jėzus, kaip jis veikė ir kaip priėmė 
sprendimus. Tokia kontempliacija moko 
mūsų širdį ir padeda priimti sprendimą, ve-
dantį arčiau Dievo.

http://www.ignatianspirituality.com
Iš anglų kalbos išvertė  

t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
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Noras tapti kunigu
Apie kunigystę svajojau nuo mažens, 

bet baigus vidurinę mokyklą tapti kunigu 
sutrukdė sovietinė valdžia. Su kun. Bro-
niumi Strazdu iš Panevėžio vyskupijos 
apsilankėme Kauno kunigų seminarijoje 
ir prefekto teiravomės apie galimybę būti 
priimtam į kunigų seminariją. Jis žadėjo 
pasiklausti Religinių kultų reikalų tarybos 
įstaigoje, tačiau, kai sužinojo, kokia mano 
pavardė – mat mano tėvelis Jonas, inžinie-
rius, rašytojo Kazio Borutos brolis, daly-
vavo Bendrojo demokratinio pasipriešini-
mo sąjūdyje, buvo to sąjūdžio prezidiumo 
narys, 1947–1998 m. – pirmininkas, kartu 
su kitais intelektualais talkino partizanams 
ir 1948–1956 m. kalėjo lageryje, – atsa-
kė, kad dėl tokios kilmės čia jokiu būdu 
negalėsiu mokytis. Nebent bandyčiau Ry-
gos seminarijoje, bet kol mane ten priims, 
reikėtų gal 10 metų kur nors Latvijos ko-
lūkyje dirbti. Ir tai vargu ar pavyktų, o jei 
ir pavyktų, baigus kunigų seminariją tektų 
kunigauti Latvijoje, o ne Lietuvoje.

Reikėjo galvoti, kur stoti. Iš humanis-
tinių paskatų svarsčiau apie mediciną, bet 
trikdė kraujo vaizdas. Viliojo istorijos stu-

dijos, bet žinojau, kad jos bus sovietizuo-
tos, tad pasirinkau fiziką. Tačiau mintis 
apie kunigystę neapleido. Kun. B. Strazdas 
supažindino su tėvais jėzuitais Pranciškumi 
Masilioniu ir Jonu Lauriūnu. Jėzuitai mane 
domino ir anksčiau, gal labiau iš istorinės 
pusės – imponavo, kaip jie reiškėsi pasau-
lio, Lietuvos istorijoje. Jeigu nebūtų reikėję 
studijuoti sovietizuotos istorijos, turbūt iš 
karto būčiau į ją pasinėręs. 

Vėliau jėzuitai suvedė su savo provin-
cijolu Jonu Danyla. Sužinojau, kad per 
Jėzaus Draugiją, veikusią pogrindyje, ga-
lima siekti ir kunigystės. Intensyviau su 

Šių metų spalį Telšių vyskupas 
JonAs BorutA, SJ, minėjo 
garbingą 70-mečio sukaktį. 
Sveikindami jį ta proga 
paprašėme prisiminti savo 
kelią į kunigystę bei Jėzaus 
Draugiją ir pasidalyti tuo, kas 
labiausiai jaudina šiandien.

Tęsti 
Kristaus 
misiją

Pajiesyje apie 
1956–1957 m. 
Nuo tada pamilau 
lietuviškus kryžius, 
žemaitiškas 
koplytėles.
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jėzuitais pradėjau bendrauti maždaug nuo 
1970-ųjų, trejus metus atitarnavęs sovietų 
kariuomenėje, Bijutiškyje pas t. J. Danylą 
atlikęs dvejas 30 dienų dvasines pratybas, 
kurios man padarė labai didelį įspūdį. Praė-
jęs visas jėzuitų ugdymo pakopas, 1981 m. 
tapau jėzuitu. Nuo 1975 m. pogrindyje pra-
dėjau teologijos studijas. Kas mėnesį važi-
nėjau pas t. J. Danylą, kas antrą savaitgalį –  
pas t. J. Lauriūną, kartais jie pasiųsdavo 
pas marijonus: t. Mykolą Žemaitį, t. Vaclo-
vą Aliulį, t. Pranciškų Račiūną, kurie  dėstė 
moralinę ir dogminę teologiją kunigystės 
siekiantiems saviems kandidatams.

Kai t. J. Danyla nusprendė, jog esu pa-
sirengęs, kun. Sigitas Tamkevičius mane 
palydėjo pas arkivysk. Julijoną Steponavi-
čių. Vysk. Vincentas Sladkevičius tuo metu 
jau buvo grįžęs iš tremties į Kaišiadoris, kur 
jį labai sekė, o arkivysk. J. Steponavičius 
Žagarėje turėjo gana geras sąlygas, nes už 
8 km Skaisgiryje, Joniškio r., dirbo jėzuitas  
t. Leonardas Jagminas, visokeriopai talkinęs 
Bažnyčios pogrindžio veiklai. Tad mano ku-
nigystės šventimai įvyko Skaisgiryje 1982 
m. rugpjūčio 5 d. anksti ryte, o  vėlai išvaka-
rėse buvo suteikti diakonato šventimai.

Darbas pogrindyje
Dar prieš tapdamas kunigu seserims 

vienuolėms vedžiau rekolekcijas ir konfe-
rencijas, jų pogrindinėje veikloje dalyvavau 
labai aktyviai – juk anuomet vienuolijos 
turėdavo po keliasdešimt slaptų naujokių! 
Tapęs kunigu, tokio darbo turėjau dar dau-
giau. Kadangi daug tekdavo keliauti, be to, 
Kybartuose ir pas kun. Alfonsą Svarinską 
Viduklės parapijoje, kur vyko mano primi-
cijos, savaitgaliais prašydavo patalkinti, tų 
pačių metų gruodžio pradžioje išėjau iš Pus-
laidininkių fizikos instituto. Mano diserta-
cija jau buvo apginta ir patvirtinta Maskvo-
je, tad LKP CK vyko audringas svarstymas: 
kaip Mokslų akademijos mokslinis bendra-
darbis galėjo tapti kunigu? Tuo metu T. Da-
nyla mane buvo išsiuntęs į Ukrainą padėti 
ten dirbusiam jėzuitui t. Vytautui Merkiui. 
Tačiau čia greitai buvau išaiškintas ir per 24 
valandas buvo liepta išvykti atgal į Lietuvą. 
KGB, matyt, tikėjosi, kad mėginsiu grįžti į 
ankstesnį darbą (šiek tiek prestižinį), bet aš 
negrįžau, tapau klajojančiu kunigu pogrin-
dininku. 

Kitų metų sausio mėnesį suėmė kun. 
A. Svarinską. Kaip tik tada pas jį lankiau-
si, tačiau buvau išvykęs padėti į kaimyninę 
Žaiginio parapiją. Tuomet prasidėjo ir mano 
persekiojimai. Nors oficialiai dirbau Valki-
ninkų parapijos, kurios klebonas buvo Al-
gimantas Keina, zakristijonu, saugumiečiai 
vis tiek kaltino veltėdžiavimu, aiškino, kad 
niekada negalėsiu dirbti kunigu, nes nesu 
baigęs „tarybinės kunigų seminarijos“. Ku-
nigų pogrindyje darbavosi ir daugiau, ne aš 
pirmasis. Kai kuriuos ilgainiui net leisdavo 
kokiame nors užkampyje įdarbinti kunigu 
prie valdžiai lojalaus klebono, bet manęs 
tokia perspektyva neviliojo. Pogrindyje 
veiklos laukas buvo kur kas didesnis. La-
bai džiugino aktyvi vienuolijų, kurių tinklas 
buvo apėmęs visą Lietuvą, veikla. Daugelyje 
parapijų dirbdavo po dvi tris seseles vienuo-
les, kurios labiausiai rūpinosi slapta vaikų ir 
jaunimo katekizacija. Smagu buvo su jomis 

Sovietinėje 
kariuomenėje
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dirbti, jas padrąsinti ir paremti. Oficialusis 
kunigas neturėjo nei tokios galimybės, nei 
tokios dėkingos ir dėmesingos auditorijos, 
kaip pogrindžio kunigai.

„Kronikos“ redaktorius
Kun. S. Tamkevičius, nujausdamas 

galimą savo areštą, minėjo, kad gali tekti 
perimti „Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 
redagavimą ir leidybą. Buvo tikimasi, kad 
to darbo imsis kun. Jonas Kauneckas, bet 
po visų tardymų jį labai sekė, tad kilo pa-
vojus, kad jį, kaip redaktorių, gali labai 
greitai išaiškinti, o aš buvau dar neseniai 
saugumiečių akiratyje kaip pogrindžio ku-
nigas pasirodęs. Nebūdamas pritvirtintas 
prie kurios nors parapijos, kaip valdžios 
pripažinti kunigai, klajojau po visą Lietu-
vą ir man buvo lengviau rinkti faktus apie 
Bažnyčios persekiojimą. Atvykdavau į 
Kauną ar į Kybartus pas Šv. Šeimos seseris 
arba seseles eucharistietes, kur būdavo ir 
iš kitų šaltinių sukaupta medžiagos „Kro-
nikai“, viską perskaitydavau ir sudėlioda-
vau naują numerį. Kai Kybartų seserys at-
spausdindavo, važiuodavau (bent kartą per 
mėnesį) pas vyskupą J. Steponavičių į Ža-
garę, nuveždavau parengtą numerį – buvo 
svarbu turėti Bažnyčios aprobavimą. Jeigu 
reikėdavo, keisdavome numerio medžiagą 
pagal vyskupo nurodymus. Kai jis patvir-
tindavo, fotografuodavome ir ieškodavo-
me, kaip perduoti negatyvą į užsienį. Man, 
kaip redaktoriui, labai padėdavo ses. Elena 
Šuliauskaitė. Kybartų seserys buvo ne tik 
labai drąsios ir atsidavusios, bet ir gerai iš-
manė visą leidinio parengimo eigą, rūpin-
davosi numerio spausdinimu ir perdavimu 
patikimiems „Kronikos“ perrašinėtojams 
ir platintojams. 

Visi žinojome apie KGB susidorojimo 
metodus su partizanais, kitais pogrindžio 
kovotojais. Tad supratome, kas laukia 
mūsų, jeigu būsime išaiškinti. Bet buvo ir 
tam tikros romantikos. Drąsindavome vie-
ni kitus, kad Viešpats Jėzus ne tiek rizika-

vo, kentėjo, tuo ir mums pavyzdį parody-
damas. Jis buvo nukryžiuotas, o mums tik 
kalėjimas, sovietinis konclageris tegrėsė.

Jėzuitų provincijolas
Pogrindyje jaunųjų jėzuitų „kalvė“ buvo 

Bijutiškis ir Kabeliai, kur dirbo t. J. Lauriū-
nas. Kai tapau kunigu, jėzuitai kandidatus 
ir pas mane siųsdavo. Tad dauguma dabar-
tinės kartos jėzuitų iki Nepriklausomybės 
atgavimo yra perėję „per mano rankas“. Po 
kunigystės šventimų greitai tapau provin-
cijolo t. Danylos socijumi. Teko daug kur 
vykti jo pavedimu. Taip susipažinau su se-
nosios kartos jėzuitais – t. Stanislovu Gruo-
džiu, t. Petru Lygnugariu ir kitais. Anuomet 
kai kurie mūsų provincijos nariai keliavo 
po Kazachstaną, Sibirą – visą Rusiją, rei-
kėjo juos pagloboti. Pas mus rengtis tapti 
jėzuitais atvykdavo klierikai iš Rygos se-
minarijos, į kurią juos atsiųsdavo t. Albinas 
Dumbliauskas iš Karagandos. Atsiskiriant 
Rusijos regionui, per 10 jaunų jėzuitų buvo 
parengti pas mus – ir mano butelyje Vilniu-
je, ir pas t. Antaną Šeškevičių Gargžduose, 
vėliau Eigirdžiuose. Kai aš perėmiau pro-
vinciją, joje buvo per 100 jėzuitų, tarp jų ir 
keliolika Pavolgio vokiečių iš Kazachstano 
tremtinių šeimų. Tie laikai išties nuostabūs.

1989 m. gegužę Jėzaus Draugijos gene-
rolo pavedimu atvykęs t. Leonas Zaremba 
atvežė paskyrimą tapti jėzuitų provincijo-

Būsimieji vyskupai Lionginas Virbalas ir Jonas 
Boruta naujokyne Insbruke (Austrija)
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lu. Kadangi po kurio laiko prie Lietu-
vos provincijos prisijungė ir Latvija, 
mano antroji trejų metų kadencija 
prasitęsė ir iš viso provincijolu buvau 
beveik 9 metus vietoj įprastų šešerių, 
t. y. iki vyskupo šventimų 1997 m.

Kai atsikūrėme ir pradėjome viešai 
veikti, daug rūpesčio ir energijos rei-
kalavo pastatų atgavimas. Svajojome: 
kai įsikursim, ot tai dirbsim! Tačiau 
pajutome, kad mūsų įtaka žmonėms 
pradėjo mažėti. Kol dirbome pogrin-
dyje, ji buvo didesnė. Daugiau galėjo-
me nuveikti, jautėme visos Lietuvos Baž-
nyčios pulsą. Dabar kiekviena vienuolija 
užsidarė savo rūpesčiuose, tarp vienuolių 
atsirado tarpusavio konkurencija. Pogrin-
dyje buvo nuoširdžiau bendradarbiaujama –  
mes palaikėme glaudžius ryšius su marijo-
nais, o, pvz., Mosėdyje pas t. A. Pudžemį 
skaičiau paskaitas apie vienuolinį gyvenimą 
pirmiesiems jam besirengiantiems pranciš-
konams. Kai dirbai ir žinojai, jog už tai nie-
kas nepagirs, bet gali nukentėti, jausdavai 
džiaugsmą, o kai dabar tenka tarsi vienuolių 
varžybose dalyvauti, tai nėra gerai – gerąjį 
Dievą liudijantis vienuolinis gyvenimas ne-
bėra nei patrauklus, nei pakankamai dvasiš-
kai įtaigus.

Vyskupo rūpesčiai
Didžiausia šiandienos problema – mo-

ralinis liberalizmas. Juk tik dėl jo nesiseka 
sumažinti prekybos alkoholiu, kenčia šei-
mos ir labai daug žmonių, ypač kaimo pa-
rapijose. Itin gaila jaunimo. Siekiant pelno, 
skatinama pražūtinga „tolerancija“ – tegul 
degalinėse alkoholis bus pardavinėjamas 
per naktį, o kad girti vairuotojai sukels 
avarijas – nė motais. Svarbu nepažeisti 
žmogaus laisvės, teisės laisvai rinktis. Bet 
išgerti linkęs žmogus jau nebėra laisvas, 
jam reikia padėti vaduotis iš priklausomy-
bės. Dažnai priekaištaujama, kad čia Baž-
nyčia davatkiškai perdeda, iš kovojančių 
už blaivybę šaipomasi, tačiau mes privalo-
me laikytis vyskupo Valančiaus linijos. 

Kitas mums nerimą keliantis dalykas 
yra demografinė situacija. Ji tragiška. Tai 
susiję su šeimos ekonomine padėtimi, bet 
labiau – su abortų propagavimu. O krikš-
čioniškos pozicijos rėmėjai viešojoje erd-
vėje tampa pajuokos objektu. Tenka tai 
atlaikyti – būti nepopuliariam, konserva-
tyviam, atsilikusiam, kad galėtum perduo-
ti tai, kas krikščioniška ir ko reikėtų, kad 
mūsų visuomenėje apskritai būtų geresnis 
moralinis ir dvasinis klimatas. Okupacinė 
valdžia bruko ateizmą, tam buvo priešina-
masi. Dabar mes visi už klestinčią Lietuvą, 
už pažiūrų ir elgesio laisvę, bet 20 metų 
patirties jau užtenka, kad suprastume, jog 
einame į dvasinę, moralinę ir demografinę 
katastrofą. Ištisi kaimai ištuštėję, laukai 
dirvonuoja krūmais apžėlę, nebėra mokyk-
lų tinklo, nes nėra vaikų. Savaitgaliais jų 
mokykliniais autobusiukais į bažnyčią ne-
vežioja, o atokiai nuo bažnyčių esančiuose 
kaimuose sekmadienis – išgertuvių diena. 
Kaip Bažnyčiai kaime dar likusius vaikus 
pasiekti? Reikia itin herojiškai atsidavusių 
kunigų ir kitų sielovadininkų, kurie pasiau-
kojamai dirbtų tokiomis sąlygomis. 

Turbūt turėtume mąstyti ir apie kuni-
gų bendruomenes, susitelkusias dekanatų 
centruose, iš kur jie po porą vyktų aptar-
nauti kaimo parapijų. Nors ir tai nelengva 
įsivaizduoti, nes atgavus Nepriklausomybę 
neskyrėme reikiamo dėmesio parapijų na-
mams atstatyti ir nepasirūpinome bažny-
čių šildymu. Nesukūrėme šalia bažnyčių 
parapijinių namų tinklo, vyresnio amžiaus 

Susitikimas su jėzuitų naujokynu 2001 m. Vilniuje
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tikintiesiems rūpėjo ir teberūpi turėti šarvo-
jimo namus, o ne patalpas parapijos veik- 
lai. Atrodė, katekizuoti vaikus bus galima 
mokyklose (kurių dauguma kaimuose jau 
uždarytos). O kur gyvajai Bažnyčiai rink-
tis, kaip stiprinti bendruomenę, kaip drą-
sinti jos šeimas? Miestuose tokių problemų 
mažiau, ten daugiau pastatų, juos lengviau 
apšildyti. Dėl to ir klierikai, kad ir kiek jų 
mažai turime, veržiasi studijuoti Vilniaus ar 
Kauno seminarijose, nes ten sekmadienio 
praktiką atlieka šiltose miesto bažnyčiose 
ar jaukiuose parapijos namuose. Kas būtų, 
jeigu, pvz., uždarytume Telšių seminariją, 
kurios klierikai praktiką atlieka kaimuose, 
kad suvoktų, kas svarbu ten dirbsiančiam 
kunigui? Mūsų vyskupijoje iš 150 parapi- 
jų – tik keliolika miesto tipo, iš jų penkios –  
Klaipėdoje, 10 rajonų centruose, o visos 
kitos – kaimų parapijos su visomis jų bėdo-
mis. Daug kas nesupranta, kad reikia bent 
vienos seminarijos, rengiančios apaštalus 
kaimų parapijoms. 

Tačiau nė vieni laikai nebuvo nei leng- 
vi, nei visiškai beviltiški. Tik reikia auko-
tis ir nebėgti nuo problemų. Jėzuitai visada 
taip elgėsi – ten, kur jie vykdavo, padėtis 
dažnai būdavo tragiška. Mūsų laikais masi-
nių atsivertimų nebėra, reikia ieškoti, kaip 
dirbti naujomis sąlygomis. Yra ir gražių 
pavyzdžių gyvesnėse parapijose, kur ieš-
koma, kaip prieiti prie žmonių, kaip jiems 
perduoti Gerąją Naujieną, ugdyti tikėjimą. 
Anksčiau viską nuspalvindavo tradicinė 
religinė liaudiškoji kultūra. Mūsų laikais 
jauni žmonės nebeturi tradicinių religinių 
šaknų, gautų šeimoje. Juos ugdo liberali 
žiniasklaida, internetas ir t. t. Jei Bažnyčia 
nekeltų jokių moralinių reikalavimų, gal 
jaunimo joje turėtume daugiau, bet vien re-
liginio folkloro jiems siūlyti negalime. 

Daug blogio mūsų gyvenime kyla iš ne-
teisingai suvoktos žmogaus laisvės, tačiau 
represinėmis priemonėmis tikros dvasinės 
laisvės, kuri yra tikrojo krikščioniško tikė-
jimo pagrindinė sąlyga, nepasieksime. Tad 
turime nuolat žvelgti į Kristų. Dauguma 

problemų yra amžinos, dėl to džiugu, kad 
galime tęsti Kristaus darbą ir misiją, toliau 
belsdamiesi į žmonių širdis. Pas tuos žmo-
nes, kurie nuo Bažnyčios nutolę ar priešiški 
jai, turime eiti kaip Jis. Ir nors dėl to, kad ėjo 
pas beviltiškiausius, Kristus buvo nukry-
žiuotas, tai nebuvo nei pabaiga, nei pralai-
mėjimas... Po Didžiojo penktadienio išaušo 
Velykų rytas. 

Mums, vyresnės kartos žmonėms, sun-
ku tikėtis, kad sulauksime šviesesnių laikų, 
bet gal tai ir Dievo malonė turėti dalį su 
Tuo, kurį mylėjome, kurį, nepaisydami visų 
šio laiko išgyvenamų sunkumų, vis tiek my-
lime... Turėti dalį Jo gyvenimo. Prisimenant 
sovietmečio sąlygomis vykusią pogrindinę 
sielovadą, vestas rekolekcijas jauniems jė-
zuitams, kunigams, vienuolėms, jaunimui, –  
šios veiklos tikslas buvo uždegti meilę 
Kristui savo ir kitų širdyse. Būtent ji padė-
jo ištverti brutaliausius anų laikų persekio-
jimus patiems ir suteikti vilties kitiems... 
Labiausiai ir siekėme ne kokių nors para-
dinių ar prestižinių laimėjimų, bet per savo 
atsidavimą Kristui tuo uždegti kitus ir taip 
visiems padėti būti laimingiems... Kaip tai 
veiksmingai įgyvendinti šiandien, turėtų 
būti pagrindinis ir didysis visų jėzuitų bei jų 
bendradarbių rūpestis, visų laikų švietėjiš-
kų sielovados pastangų bei veiklos variklis. 
Kaip praeityje, taip ir dabar, ir ateityje, ir 
per amžių amžius...

Parengė Jūratė Grabytė



19

Tikëjimo gyvenimas

Iš kokių akmenų pastatyta Dievo karalystė?..
Tu esi nepakartojamas. Tavyje glūdi Dievo 

mintis. Tavo gyvenimas – tai susitikimo su juo 
istorija.

Tu neturi savo gyvenimo paversti kokia nors 
programa. Tu gali keistis. Matyk dabartį, matyk 
šiandieną. Keisk tai, ką gali. Palik Dievui tai, kas 
negali būti pakeista.

Prieš Dievą tau nereikia užsidėti jokios 
kaukės, nereikia nieko vaidinti. Pasirodyk, koks 
esi iš tiesų, būk tikras. Tegul jam kalba visas tavo 
gyvenimas.

Kiekvienas daiktas, augalai bei gyvūnai turi 
savo „kalbą“, kaip ir žmonės. Į kūrinius žvelk 
kaip į Dievo atspindžius. Elkis su jais kaip su 
broliais ir seserimis. 

Netapk priklausomas nuo daiktų. Neįsikibk  
į norus, kurie tave daro nelaisvą.

Tikėk galiomis, glūdinčiomis tavyje. Tikėk visų 
žmonių gebėjimu mokytis ir imtis gerų dalykų. 
Savo netikėjimu neblokuok Dievo veikimo. 

Dievo žodyje sutik gyvą Kristų. Pajusk, kad 
esi užkalbintas asmeniškai. Bibliją suprask kaip 
Dievo ir žmonių istorijos scenarijų. Ieškok joje 
savo vaidmens ir įsitrauk į ją. 

Nebėk nuo gyvenimo skausmo. Kryžius gali 
padėti tau bręsti. Tai proga kartu su Kristumi 
nešti jo kryžių.

Palaikyk konkrečią Bažnyčią. Kelk klausimus 
ir įvardink tai, kas kelia abejonių. Tačiau 
neatsiribok nuo jos ir neatribok kitų. 

Priešinkis bet kokiai prievartai. Pastebėk 
ir mažus sužeidimus tiek savyje, tiek kituose. 
Dažniausiai jie gimdo nevisavertiškumo jausmą 
ir skatina prievartą. Turėk drąsos žengti 
pirmuosius žingsnius ir nelauk, kol kiti prieis 
prie tavęs.

Crist in der Gegenwart, 2013, nr. 36 
Iš vokiečių k. išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ 

Statybiniai Evangelijos akmenys

T. V. Šimkūno nuotr.
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Pats žodis „tikėjimas“ man reiškia tarsi 
kelionę, į kurią išsirengiame, kai tik tampa-
me tikinčiaisiais. Nesvarbu, ar esame vai-
kai, ar suaugę, ir mūsų tikėjimas šioje ke-
lionėje reikalauja daugiau proto ir dvasios 
tikrumo, mes visuomet turime galimybę 
toliau bręsti ir augti kaip žmonės, atrasda-
mi tikėjimo prasmę ir visas dovanas, kurios 
mums suteikiamos. Aš, būdamas jėzuitas, 
turiu galimybę semtis tikėjimo patirties 
ne tik Europoje, bet ir Afrikoje, Ameriko-
je. Tad noriu pasidalyti keletu pastebėjimų 
apie tikėjimą ir gyvenimą ten bei kokią įta-
ką tai daro mano paties tikėjimui.

Teologija Kenijoje
2011 m., keletą metų padirbėjęs Vil-

niaus jėzuitų gimnazijoje, atvykau į Keniją 

studijuoti teologijos. Teologijos studijos 
Afrikoje? Turiu pripažinti, skamba išties 
keistokai, tačiau toji patirtis labai įdomi ir 
kol kas mano, kaip jėzuito, gyvenime nepa-
kartojama. Ilgą laiką Afrika buvo laikoma 
žemynu, kurį reikia evangelizuoti. Bet nu-
važiavęs ten pastebėjau, kad yra atvirkščiai –  
krikščionybė Europoje vis labiau sekuliarė-
ja, o daugumoje Afrikos valstybių yra gy-
vybinga ir auga „kaip ant mielių“. Manau, 
mes, europiečiai, galime tik pasimokyti iš 
krikščionybės Afrikoje – bendruomeniš-
kumo, gyvo ir išraiškingo tikėjimo, impul-
syvios liturgijos. Studijuodamas supratau, 
kad į teologiją reikia žvelgti iš daug plates-
nės perspektyvos ir būtina atkreipti dėmesį 
į visuotiną šios disciplinos esmę: gyvojo 
Dievo atpažinimą mūsų gyvenimuose. 
Juk teologija kyla iš universalaus religinio 
jausmo ir Dievo apsireiškimo, aptinkamo 
visur – taip pat ir Afrikoje. Tačiau Afriko-
je tai galima patirti kiek kitaip, nei, pvz., 

Diak. Eugenijus Markovas, SJ

Tikėjimo kelionėje:  
nuo Afrikos  
iki Amerikos

Pas masajus Kangemi lušnyne Nairobyje
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Europoje. Pastebėjau, kad Kenijoje krikš-
čionys išgyvena savo tikėjimą išties krikš-
čioniškai – sekmadieniais bažnyčios pilnos 
tikinčiųjų, liturgija kupina šokio ir ritmo, 
žmonės nesigėdija pasakyti, kad yra tikin-
tys. Nesakau, kad ir Lietuvoje liturgijoje 
turėtume naudoti būgnus ar šokti afrikietiš-
kus šokius. Ko gero, ne, netgi atvirkščiai –  
manau, kad mes, lietuviai, turime sa-
vitą tikėjimą, labiau kontempliatyvų 
nei išraiškingą. Bet gyvenimas Keni-
joje man leido pamatyti džiaugsmingą 
ir jaunatviškumu trykštantį tikėjimą, 
kurį tikiuosi parsivežti į Lietuvą.

Kitas dalykas, kurį pastebėjau gy-
vendamas Afrikoje, yra taikos troški-
mas. Tiesa, ne visada afrikiečiai suge-
ba tai išreikšti ir to siekti, bet gamtos, 
žmogaus ir Dievo harmonija itin 
artima daugumai Afrikos gyventojų. 
Konfliktus labai dažnai kursto mažos 
grupelės, nepatenkintos vienu ar kitu 
gyvenimo veiksniu. Tad daugumoje 
Afrikos valstybių santykis tarp tikėjimo ir 
socialinių sferų yra ypač aktualus, tai atsi-
spindi ir teologijos studijose. Teologija čia 
pateikiama ir analizuojama kaip disciplina, 
neliekanti tik Bažnyčioje ar bibliotekoje, 
bet labiau suprantama kaip tai, kas įtvirti-
na ir palaiko gyvą visuomenės tikėjimą. O 
tai ypač svarbu šiandienos kunigui, kuris 
turi išmokti pamatyti sąsajas ir ryšius tarp 
įvairių gyvenimo sričių ir sielovados bei 
liturgijos. Dėl šios priežasties aš jaučiuosi 
privilegijuotas, kad turėjau galimybę stu-
dijuoti ir atlikti socialinio apaštalavimo 
praktiką Afrikoje. Darbas su gatvės vai-
kais ir su šeimomis lūšnynuose leido iš 
arti pamatyti, kokia trapi ir pažeidžiama 
yra žmogaus buitis ir būtis, priminė, kad 
Evangelija turi būti skelbiama nepaisant 
jokių iššūkių ir kančios, kuri čia dažnai yra 
tokia akivaizdi. Būtent Afrikoje sutikau 
labai daug besišypsančių žmonių. Nors jie 
tikrai visko stokoja, tikėjimo ir vilties nie-
kada nepraranda. 

Galiausiai studijos Kenijoje leido man 
įgyti misijų dvasios ir patirties, leido augti 
kaip jėzuitui ir suprasti, kad Jėzaus Draugi-
ja yra didelė bendruomenė. Tai svarbu ne 
tik grindžiant glaudesnius santykius tarp 
žemynų ar žmonių, bet gali pasitarnauti ir 
kuriant geresnį bei visavertiškesnį bendra-
darbiavimą tarp pačių Draugijos narių.

Studijos Amerikoje
Kita mano stotelė – Bostonas. Teolo-

gijos studijas tęsiu Bostono kolegijoje. 
Universitetas čia yra tarsi mažas miestelis: 
bažnyčia, didžiulis stadionas, ledo arena, 
kuri gali būti ir krepšinio arena, taip pat 
daugybė bibliotekų, kelios valgyklos ir 
dar daug kitų pastatų, pritaikytų studentų 
poreikiams. Teologijos fakultetas susie-
tas su kitomis teologijos mokyklomis ir 
fakultetais visame Bostone, tad dėstomų 
dalykų įvairovė labai didelė. Čia teologiją 
studijuoja ir kunigystei rengiasi jėzuitai iš 
viso pasaulio. Aš gyvenu 60-ties jėzuitų 
bendruomenėje. 

Būti studentu JAV reiškia įsilieti ir į di-
džiulę studentų bendruomenę, kurioje yra 
labai daug galimybių sportuoti, dalyvauti 
akademinėje, kultūrinėje, sielovados vei-
kloje. Tai ypač jaučiasi, jei esi katalikiško 
universiteto, pvz., Bostono kolegijos, stu-
dentas. Dėstytojai ir studentai yra drau-
giški ir visada pasirengę padėti, patarti ar 

Kangemi jėzuitų parapijoje sekmadienį
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Keletą paskutinių savaičių daugybė-
je pokalbių ryškėjo neišsakyta mintis, kad 
svarbiausias žmonių gyvenimo tikslas yra 
kiek įmanoma padidinti laimės pojūtį. Tai 
normalu. Planuodami ateitį, dažnai kalba-
me apie būsimus gerus laikus, geras patirtis, 
kurias viliamės turėsią. Mes gyvename kul-
tūroje, persmelktoje kalbų apie laimę. Pra-
eitais metais per tris mėnesius internetinėje 
parduotuvėje Amazon buvo pasiūlyta dau-
giau nei tūkstantis knygų laimės tema.

Tačiau atkreipkite dėmesį: kai žmonės 
prisimena praeitį, jie nekalba vien apie lai-
mę. Dažnai atrodo, kad sunkūs išmėgini-
mai yra svarbesni. Žmonės vaikosi laimės, 
bet jaučia esą ugdomi kančios.

Žinoma, nėra ko perdėtai žavėtis kančia. 
Lygiai kaip ir klaida kartais tėra tik klaida (ir 
ne kiekvienam skirta tapti kitu Steveʼu Job-
su). Kančia kartais būna destruktyvi ir visai 
nepatraukli.

Tačiau kai kurie žmonės per kančią tapo 
tikrai kilnesni. Prisiminkime Frankliną Ro-
oseveltą. Persirgęs poliomielitu, jis tapo 
gilesniu, kur kas labiau kitus atjaučiančiu 
žmogumi. Dažnai fizinė ar socialinė kančia 
leidžia pažvelgti iš užribyje esančio žmo-
gaus perspektyvos ir padeda suvokti, ką 
tokie žmonės iškenčia. Tačiau svarbiausias 
dalykas, kurį padaro kančia, yra tai, kad ji 
mus atitraukia nuo „laimės mentaliteto“, 
skatinančio mąstyti, kaip maksimaliai padi-
dinti savo naudą. Sunkumai ir kančia duoda 
kitą kryptį.

Pirma, kančia padeda labiau suprasti 
save. Teologas Paulas Tillichas rašė, kad 
žmonės, ištvėrę kančią, iškeliami virš gy-

David Brooks

Visi siekiame laimės, 
tačiau mus ugdo kentėjimai

pakonsultuoti. Paskaitos tikrai labai įdo-
mios, tiesa, joms reikia itin daug ruoštis. 
Per savaitę perskaitome po keletą knygų, 
reikia parengti kiekvienos iš jų aprašymą 
arba pateikti pristatymą kokia nors tema. 
Per paskaitas esi tiesiog įpareigotas dalytis 
savo įžvalgomis, pateikti kritinių pastabų 
ar klausti, ko nesupranti. Besidomintis 
studentas yra tas, kuris nuolat gilinasi į jį 
dominančią temą ir pateikia savo įžvalgas 
kitiems.

Dar negaliu daug pasakyti apie tikėji-
mą Amerikoje, nes esu čia tik keletą mėne-
sių, bet susidaro įspūdis, kad žmonės labai 
vertina kiekvieno apsisprendimą tikėti ar 
ne. Antra vertus, religija Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose suprantama kaip pamatas 
ir pagrindas, leidęs atsirasti šiai šaliai, tad 
didžioji dauguma laiko save tikinčiais. 
Bažnyčia man pasirodė jauki ir paprasta, 
be pompastikos ar kitų nereikalingų da-
lykų. Žmonės po Mišių dažnai pasilieka 
drauge pietauti, išgerti kavos, pabendrauti. 
Tai, manau, stiprina pačią bendruomenę. 

Į JAV atvykau pasisemti teologijos 
žinių ir gilintis į ignaciškąjį dvasingumą. 
Didžioji mano studijų dalis yra skirta 
dvasiniam palydėjimui, rekolekcijoms ir 
jaunimo sielovadai. Tikiuosi, tai bus geras 
pagrindas tolesnėje mano, kaip jėzuito, 
kelionėje. 

T.
 V

. Š
im

kū
no

 n
uo

tr.

Bostono jėzuitų kolegijos administracinis pastatas
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David Brooks

Visi siekiame laimės, 
tačiau mus ugdo kentėjimai

venimo rutinos ir suvokia, kad nėra tokie, 
kokie manė esą. Agonija kuriant didžius 
muzikos kūrinius ar gedint netekus myli-
mo žmogaus prasimuša per tai, ką žmogus 
jau laikė savo asmenybės dugnu, ir atsklei-
džia dar žemiau esančią sritį, o paskui pra-
simuša ir pro šį dugną, parodydama dar 
gilesnę sritį.

Šitaip kančia padeda žmonėms geriau 
suvokti savo ribas, ką jie gali kontroliuoti ir 
ko ne. Leisdamiesi į žemąsias sritis, žmonės 
susiduria su faktu, kad negali nulemti to, kas 
ten vyksta. Stengdamiesi iš visų jėgų, jie tie-
siog negali įsakyti sau nejausti kančios ar 
nustoti ilgėtis mirusiojo. Net ir tada, kai vėl 
pradeda atgauti ramybę, ar tomis akimirko-
mis, kai gedėjimas atlėgsta, vis dar neaišku, 
iš kur ateina palengvėjimas. Atrodo, kad ir 
gijimas yra lyg dieviškas procesas, pranoks-
tantis žmogaus kontrolę.

Tačiau tokiose situacijose žmonės daž-
nai jaučia, lyg jais būtų dar labiau rūpina-
masi. Abrahamas Lincolnas kentėjo dėl to, 
kad turėjo vadovauti pilietiniam karui, bet 
išėjo iš jo išrinktas prezidentu antrajai ka-
dencijai. Jam atrodė, kad visame procese 
buvo giluminių agonijos ir išganymo sro-
vių, tekančių ne tik per jį, bet ir per visą 
tautą, ir kad jis tebuvo tik transcendentinės 
užduoties įrankis. 

Kaip tik pačiame sunkumų sūkuryje 
žmonės gauna žinią, kad jie nėra padėties 
viešpačiai, bet ir nėra likę be pagalbos. Jie 
negali nulemti savo kančios, bet gali daly-
vauti atsiliepdami į ją. Dažnai jie jaučia di-
džiulę moralinę atsakomybę, kad padarytų 
tai tinkamai. Ieškodami, kaip deramai at-

siliepti į išmėginimus, žmonės jaučia, kad 
jau pasiekė gilesnį lygmenį nei vien laimė 
ir asmeninė gerovė. Jie nesako: „Kadangi 
jaučiame daug skausmo dėl vaiko netek-
ties, turime numatyti išlaidas kuo dažnes-
niems vakarėliams ir pasilinksminimams.“

Teisingas atsakas į tokį skausmą yra ne 
malonumai, o šventumas. Ir ne vien grynai 
religine prasme. Tai reiškia gyvenimą ma-
tyti kaip moralinę dramą, sunkias patirtis 
perkeliant į moralinį kontekstą ir mėginant 
blogį perkeisti paverčiant jį kuo nors sakra-
liu. Pvz., vaiko netekę tėvai įsteigia para-
mos fondą. Lincolnas pasiaukojo dėl uni-
jos. Kaliniai koncentracijos stovykloje su 
psichologu Viktoru Frankliu iš naujo apsi-
sprendė gyventi savo mylimųjų lūkesčiais 
ir viltimis, net jei tos mylimosios galbūt jau 
buvo mirusios.

Atsigavimas po kančios nėra toks pats 
kaip atsigavimas po ligos. Daugelis žmo-
nių po kančios nesijaučia, lyg būtų išgy-
dyti, jie tiesiog tampa kitokie. Jie prasi-
veržia per individualios gerovės logiką ir 
elgiasi paradoksaliai. Užuot atsiriboję, dar 
uoliau imasi meilės darbų, kurie beveik 
visada siejasi ir su kančia. Išgyvendami 
net blogiausius ir labiausiai kankinančius 
padarinius, kai kurie žmonės išlieka dar 
labiau pažeidžiami. Kančia, įtraukta į jų 
„dienotvarkę“, tampa visiškai kitokia do-
vana nei laimė – tokia, kaip ją paprastai 
suvokiame.

JIVAN, 2014 m. gegužė – birželis 
Iš anglų kalbos išvertė  

t. Vidmantas Šimkūnas, SJ 
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Maža mergaitė nedrąsiai uždaro trobos 
duris ir netvirtu žingsneliu traukia moky-
klos link. Jai čia smagu: turi daug draugų, 
mokytoja nuolat pagiria, sargė sutvirtina 
beatsileidžiantį kaspiną... Tik šiandien ne-
drąsu: ji nesupranta, ką reiškia rašinėlyje 
apie žvėrelius ir paukštelius įrašytas žodis 
„ypač“. Tėvas sakė, kad tinka, bet jeigu 
mokytoja lieps paaiškinti?

* * *
Mergaitė, jau penktokė, dailiai raito 

atsakymą į auklėtojos užduotą klausimą 
„Kas labiausiai patinka mokykloje?“ ...ir 
matematika, ir prancūzų kalba, ir gamtos 
pažinimas... ypač lietuvių kalba...

* * *
Mergina žino, kad paliks tėviškę, pa-

mos mielai Seirijų vidurinei ir išvažiuos 
į Vilnių studijuoti lietuvių kalbos ir lite-
ratūros. Be to, ji mokysis metodikos ir 
pedagogikos paslapčių, kad vėliau drąsiai 
galėtų atsistoti prieš klasę ir vesti moki-
nius viliojančiu, nors kartais ir baugiu, pa-
žinimo keliu. Ji mokys raiškiai tarti žodį, 
be klaidų rašyti, pasakyti temą ir pagrindi-
nę mintį, formuluoti atsakymus į painius 
teksto suvokimo klausimus, pažinti savąjį 
„aš“, suvokti laisvės, atsakomybės, ypač 
meilės idėjas. 

* * *
1995 m. vasarą moteris gauna žinutę: 

„Būtinai atvažiuok į Vilnių. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje po Mišių vyks būsimų gimna-
zijos mokytojų susirinkimas.“ Abejonė, 
netikrumas, sutrikimas – jausmai, nedavę 
ramybės pirmąsias dienas, pamažu blėso, 
širdį nuramino protas: dirbs mėgstamą 
darbą, gimnazija netoli namų – 15 minu-
čių kelio, ją lankys Vilniaus, kuriame jau 
dirba šešerius metus, vaikai. Ypač džiau-
gėsi, kad į gimnaziją galės stoti vyresnėlis 
sūnus, o baigęs pradinę – ir jaunėlis.

* * *
1995 m. rugpjūtis įtemptas: mokyto-

ja su kolegėmis diktuoja stojantiesiems 
diktantus, juos tikrina, skelbia rezulta-
tus, plauna gimnazijos langus, šveičia 
grindų plyteles, su jėzuitų provincijolu  
t. Jonu Boruta renka iš kiemo akmenis, 
rašo mokslo metų pradžios scenarijų, 
tekstus Mišių atnašoms. Kai rugsėjo 11 d., 
per gimnazijos atidarymo šventę, Mišiose 
išgirsta į mikrofoną tariamus savo pačios 
žodžius, mokytoja supranta: „Pats Dievas 
dovanojo tai, ko man reikėjo. Aš laiminga, 
nes gavau sunkumų, kurie mane tik stipri-
na.“ Mokytoja supranta ir tai, jog pasiliks 
čia ilgam, kad mokytų, patartų ir mylėtų. 

Danė Lapinskienė

Vilniaus jėzuitų gimnazijos 
mokytoja
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* * *
Prasidėję 1995/96 mokslo metai mo-

kytoją įsuka į darbų karuselę. Pasiruo-
šimas pamokoms, kontrolinių ir kitokių 
darbų tikrinimas, budėjimas šokiuose, 
ekskursijos su auklėtiniais po Lietuvą, 
darbas stovykloje, socialinė veikla, mo-
kinių rengimas Vilniaus miesto ir respub-
likiniams jaunųjų literatų bei meninio 
skaitymo konkursams, lietuvių kalbos 
olimpiadoms... ir asmeninis ryšys su mo-
kiniais, kad šie geriau suprastų medžiagą, 
analizuotų ją, pritaikytų ir įvertintų. Mo-
kytojai rūpi nuolatinis vaiko asmenybės 
augimas, tiesos pažinimas, gyvenimo 
prasmės ieškojimas, tikrųjų vertybių, kaip 
gyvenimo pamato, supratimas ir vadova-
vimosi jomis išmanymas. „Ignaco peda-
gogika“ ir „Jėzuitiškojo ugdymo charak-
teristika“ mokytojai tampa parankinėmis 
knygomis, patvirtinančiomis, kad varto-
tojiškoje visuomenėje gebėjimas dirbti 
drauge su kitais, jautrumas, tarnystė daro 
žmogaus gyvenimą kokybiškesnį.

Mokytoja beatodairiškai dirba, dėko-
dama Dievui už gražią aplinką, įdomius 
mokinius, mielus jų tėvus ir ypač įdomius 
bendradarbius.

* * *
Tėvas Antanas Gražulis, SJ, pavadin-

tas klebonu, tik nusijuokia ir sako, kad jis 
esąs prefektas, o dabar direktorius, ant 
savo galvos užsikrovęs rūpestį, bet šypso-
si, padrąsindamas mokytojas vadina sau-
lutėmis, vežasi prie Asvejos ežero, kad 
išsivėdintų jų galvos, dovanoja saldaus 
arachisinio sviesto, kareiviams skirtų vo-
kiškų konservų („Mažos dovanėlės stipri-
na draugystę!“ – tai uždegantis t. Antano 
šūkis), kviečia gana dosnų Kalėdų Sene-
lį, lydi kelionėse po Lietuvą, išleidžia iš 
pamokų pas sergančius tėvus ir nepails-
damas planuoja, kokia bus stovyklavietė 
Guopste, kaip atrodys stadionas, kiek pi-
nigų reikia sporto salei, vis primena, kad 
reikia gimnazijos himno, kuris atspindėtų 
istoriją, dabartį ir dar būtų ateities nuo-
jauta. Mokytoja kuria, brauko, perrašo, 
derina su mokinių sukurtu variantu, o 
kai gimnazijos penkmečio šventėje pir-
mąkart suskamba atliekamas mokinių,  
t. Antanas tepasako: „Gerai, bet dar reikia 
gilumo.“ Direktoriaus noras gyventi ir 
dirbti geriau, gražiau, prasmingiau buvo 
uždegantis, teikiantis drąsos, tikėjimo ir 
pasitikėjimo.

Danė Lapinskienė su auklėtiniais – IIb klasės mokiniais – 2014 m. rugsėjo 1 d. T. Vytauto Sadausko, SJ, nuotr.
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* * *
T. Algimanto Gudaičio, SJ, pilna visur 

(o jei dar kurią dieną gimnazijoje svečiuo-
jasi t. Aldonas – dvigubai pilna): pamo-
kose aiškina tikėjimo tiesas, stovykloje 
tris valandas su vaikais žaidžia „Vėliavą“, 
sako pamokslus, atspindinčius mokinių 
elgesį, su mokytojais ir mokiniais keliau-
ja po Lietuvą, lanko sergančiuosius, kal-
basi individualiai (kabineto durys niekada 
neužsidaro, visi nori bent pasilabinti su 
kapelionu), guodžia, drąsina, pataria, pri-
mena, jog Dievas suteikia problemų sti-
priems žmonėms, kad šie, būdami dar ir 
išmintingi, galėtų jas išspręsti. Kapeliono 
Algimanto šypsena, jautrumas, supratin-
gumas buvo tiltas, kuriuo ėjusieji dar ir 
dabar jaučiasi laimingi.

* * *
Br. Virgilijus Saulius, SJ, tekinas le-

kia antrojo aukšto koridoriumi, net plau-
kai nuo oro srovės juda, akys spindi, nes 
mato kažką svarbaus, kokią nors dar nesi-
materializavusią idėją, kurią žūtbūt reikia 
nutverti ir paversti kūnu. Mokytoja ne-
pyksta, kad direktorius neatsako „labas“, 
nes žino, kad artimiausioje metodinėje 
taryboje paskelbs naujieną, kuri sušildys 
visų širdis. Sporto salė, stadionas, sto-
vyklavietė, nauji kabinetai – atrodo, nei 
įtampos, nei bemiegių naktų nebuvo. O 
dar kuopia rūsį, sako, kad bus drabužinė, 
pieno baras… Kai pavargsta nuo darbų 
rutinos, eina į teatrą. „Madagaskaras“, 
„Trys seserys“, „Vyšnių sodas“, „Išvary-
mas“, „Katedra“… Graži Virgilijaus Sau-
liaus Katedra. Iš pasiryžimo, užsispyrimo, 
supratimo ir ypač – meilės. 

* * *
Tiesus, elegantiškas, itin tvarkingas, 

t. Artūras Sederevičius, SJ, prieina prie 
mikrofono ir, kilstelėjęs antakį, ramiu 
balsu pradeda pamokslą apie mirties paly-
tėjimą ir išsiskyrimo skausmą. Mokiniai, 
kurių tėvas laidojamas, neverkia – gilūs 
žvilgsniai liudija tikėjimo galią. Bažnyčia 

nuščiuvusi. Atrodo, kad ant altoriaus lei-
džiasi ir vėl į dangų kyla angelai. 

Trečiaisiais direktoriavimo metais ir ši 
veikla t. Artūrui tampa lengvesnė, priim-
tinesnė, aiškesnė. Kaip tikras suvalkietis, 
apskaičiuoja, patikslina, perskaičiuoja, nesi-
mėto pažadais, ramiai ir tyliai kuria gimna-
zijos gerovę, suvokdamas, kad kiekvienam 
turi būti jauku ir, kiek įmanoma, ramu.

* * *
„Ar tu ką nors žinai apie Violetą Vil-

bik?“ – klausia mokytojos kapelionas 
Vytautas Sadauskas, SJ, ir šiai nespėjus 
nė prasižioti jau cituoja: „Kai baisu, savo 
rūbų klostėse, Kristau, paslėpk mane. Kai 
gera, ant peties kaip boružę, Kristau, ne-
šiokis mane.“

Vytautas – nepataisomas svajoklis. Gi-
lus žmogus. Jo užsidegimas siekti begaly-
bės, t. y. nuolat trokšti tiesos, gėrio, grožio 
ir meilės, išjudina net ir didžiausio sąstin-
gio apimtuosius. Parengęs spaudai „Igna-
co pedagogiką“ (2012) ir „Jėzuitiškojo 
ugdymo charakteristiką“ (2013), kurioje 
įdėtos Violetos Vilbik maldos, Vytautas 
nesustojo: užsidegęs mokslo ir tikėjimo 
sąsajų idėja, suradęs bendraminčių, jau 
išleido „Tikėjimo slėpinį“, „Mokslą ir ti-
kėjimą“, „Dvidešimt visuotinių principų“ 
ir kitas knygas. Paperka kapeliono nuo-
širdumas ir atjauta. Gebėjimas suderinti 
savyje išmintį ir paprastumą.

* * *
2014 m. rugsėjis mokytojai buvo 19-

asis Vilniaus jėzuitų gimnazijoje. Ji tikisi, 
kad ir kitąmet, švęsdama savo gyvenimo 
60-metį, ramiai pravers gimnazijos kie-
mo vartus, apžvelgs, kaip ir kiekvienąryt 
prieš tai, pastatą, kuris 20-mečio proga 
bus išpuoštas gražiais jaunystės žiedais, 
dar tvirtais žingsniais pereis kiemą su jau 
papilkėjusiu angelu bei užaugusia egle ir 
priešais duris stabtelėjusi pagalvos, kad 
vienas iš jos gyvenimo kokybės rodiklių 
yra darbas mokykloje. Ypač Vilniaus jė-
zuitų gimnazijoje. 
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Vasaros Mag+s

2014 m. vasaros Mag+s vyko liepos 
6–12 d., renginio tema buvo „Skirtingos 
dovanos – viena dvasia“. Renginyje da-
lyvavo daugiau kaip 60 jaunų žmonių iš 
Lietuvos ir Latvijos. Projektas prasidėjo 
atidarymo ceremonija Vilniuje, po kurios 
jaunimas išvyko į pasirinktą Mag+s prak-
tiką. Buvo galima rinktis fotopiligrimystę 
Aukštaitijos nacionaliniame parke, igna-
ciškas rekolekcijas Druskininkuose arba 
kūrybinį eksperimentą Pervalkoje, o nega-
lintys dalyvauti tiesiogiai, rinkosi nuotolinį 
Mag+s eksperimentą Facebook socialinia-
me tinkle. Vasaros Mag+s baigėsi uždary-
mo švente Vilniuje.

Vasaros Mag+s patirtis
Tai buvo mano pir-

masis vasaros Mag+s, 
tačiau jau šiek tiek ži-
nojau, ko laukti – iššū-
kių ir Dievo malonių, 
nes buvau dalyvavusi 
kituose Mag+s rengi-
niuose. Labai mėgstu 
piligrimines keliones 
pėsčiomis. Sužavėjo 
pasiūlymas fotoaparatą išbandyti kaip mal-
dos būdą, tad pasirinkau fotopiligrimystę ir 
leidausi į nuotykį. 

Mūsų grupėje buvo 11 žmonių. Keliau-
dami nuostabiomis Aukštaitijos nacionali-
nio parko vietovėmis įsitikinome, kad Lie-
tuva nepaprastai graži. Atvykus į Mečiuko 
(tikrasis vardas Mečislovas) sodybą, mus 
pasitiko jau greitai 80 metų sulauksian-
tis švytintis ir energingas senukas, labai 
besidžiaugiantis svečiais. Mečiukas itin 
mėgsta bendrauti ir, nors kalba paprastai, 
jo lūpose – didžiulė išmintis. Paklausus, 
kas svarbiausia gyvenime, nesudvejojęs 
atsakė: „Mylėti Dievą ir žmones.“ Ir tai ne-
buvo vien žodžiai, nes kiekvienas jo sody-
boje pasijunta mylimas. Šis žmogus mums 

 Mag+s – tai tarptautinis jėzuitų globojamas jaunimo sielovados projektas. 
Lotyniškai magis reiškia „daugiau“. Mag+s projekte, kur šis žodis reiškia žmogaus 
siekį „gyventi labiau su Dievu“, jaunimas dalyvauja sielovados, savanorystės, 
meno, tarnystės, piligrimystės ir kt. praktikose, arba eksperimentuose. Projekto 
dalyviai siekia labiau pažinti Dievą ir jį atrasti kasdieniame gyvenime bei 
neįprastoje, iššūkių kupinoje aplinkoje.
 Lietuvoje aktyvi Mag+s veikla prasidėjo 2012 m. ir jau įvyko trys vasaros bei 
du žiemos Mag+s projektai. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose įsikūrė Mag+s klubai, 
jaunimas iš Lietuvos ir Latvijos dalyvavo tarptautiniuose Mag+s renginiuose 
Slovakijoje, Vengrijoje ir Brazilijoje, o šiemet pradėtos ir tarptautinės Mag+s 
savanorystės misijos.
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buvo tarsi šventumo pavyzdys ir tai patvir-
tino vaisiai išėjus iš jo sodybos – nedrąsi ir 
tyli mūsų grupė tapo vieninga ir džiugi. Iki 
šiol atsiminus Mečiuką apima džiaugsmas. 

Kita nakvynė laukė pas atsiskyrėlį Gin-
tą. Apie šį žmogų žinojome nedaug, tačiau 
ir vėl buvome nustebinti svetingumo. Gin-
tas paruošė vakarienę, paslaugiai aptarnavo 
pavargusius piligrimus. Vėl pasijautėme 
nuoširdžiai mylimi. Šis žmogus mums pa-
rodė, kaip galima sekti Jėzumi.

Šis Mag+s man suteikė labai aiškų su-
vokimą, kad jei mylėsiu Dievą ir žmones, 
jau gyvendama žemėje galiu skonėtis Dan-
gaus karalyste.

Kristina Matikonytė

Žiemos Mag+s

Žiemos projektas atsirado kaip atsakas į 
jaunimo troškimą, kad būtų daugiau Mag+s 
renginių. Žiemos Mag+s – tai rekolekcijos 
tyloje. Jų programoje – dvasiniai impulsai, 
pokalbiai su vienuoliais, Eucharistijos šven-
timas, malda, pasidalijimai išgyvenimais, 
darbas ir kūrybiniai užsiėmimai tyloje. 
Tylios rekolekcijos suteikia jaunimui retą 
galimybę ištrūkti iš kasdienio skubėjimo, 
rutinos bei triukšmo. Šiemet žiemos Mag+s 
vyko Palendriuose, Guronyse, Šiauliuose ir 
Paparčiuose. Rekolekcijose dalyvavo dau-
giau kaip 30 jaunų žmonių iš Lietuvos ir 
Latvijos. 

Europos Mag+s

Centrinės Europos Mag+s renginyje, 
vykusiame 2014 m. liepos 19–27 d. Vengri-
joje, dalyvavo ir 15 jaunuolių iš Lietuvos, 
kurie pasirinko ignaciškąsias rekolekcijas, 
šokio meditacijas, „Gyvųjų akmenų“ ir 
Mortos praktikas. Per uždarymą lietuviai 
parodė savo šalies pristatymą „Tautų festi-
valyje“.

Europos Mag+s patirtis
Projekto dalyviai, 

nedidelėmis grupelė-
mis apsigyvenę įvai-
riose vietose, dalyvavo 
šokio, šokio medita-
cijos, Taizé muzikos, 
teatro, kinematografi-
jos, žaidimų su vaikais, 
piligrimystės ir kituose 
eksperimentuose, arba 
praktikose. Joms pasibaigus, visi susirinko-
me į Budapeštą bendriems užsiėmimams.

Man teko laimė pakliūti į ignaciškąsias 
tylias rekolekcijas Csobánka kaimelyje. 
Nuo pat pradžių turėjome išjungti telefonus, 
visas knygas, išskyrus Naująjį Testamentą, 
padėti į šalį. Gyvenome moterų vienuolyne, 
kiekvienas atskirame kambarėlyje. Didžiąją 
laiko dalį užėmė malda: ryte – meditacija, 
per pietus – sąžinės peržvalga, po pietų – 
meditacija ir šv. Mišios, vakare – malda ir 
adoracija.

Nors tylą labai mėgstu ir vertinu, tačiau 
per šią praktiką realiai pajutau, kad ji ne tik 
ramina, bet ir iškelia visą vidinę nešvarą. 
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Nuostabu buvo suvokti, kad per tylą galima 
giliau pažinti pasaulį. Ir tiems jaunuoliams, 
kurių nepažinojau, bet su kuriais praleidau 
penkias dienas tyloje, pajutau didelį artumą. 

Vienas įsimintiniausių dalykų, kurių 
išmokė nuostabūs dvasios vadovai, buvo 
ritminė malda tariant Šventojo Rašto žodį, 
labiausiai palietusį širdį, jį iškvepiant. Jaus-
mas nuostabus. Toks kartojimas padeda 
giliau pažinti žodžio prasmę... Kitas labai 
svarbus dalykas buvo „Mag+s ratas“ – va-
karais grupės susėsdavo ratu ir kiekvienas 
dalyvis pasidalydavo savo dienos išgyve-
nimais: geriausiu ir blogiausiu potyriu bei 
akimirkomis, kuriose jautė Dievo veikimą. 
Tai labai stipri ir suartinanti praktika, kurią 
turėtume tęsti.

Kristina Mikalauskaitė

Tarptautinė savanorystė  
Kirgizijoje

2014 m. birželio 29 – liepos 31 d. vyko 
pirmoji tarptautinės savanorystės misija 
„Mag+s on mission“. Jaunimas iš Lietuvos 
ir Latvijos jėzuitų provincijos pirmą kartą 
vyko savanoriauti į Kirgiziją – į stovyklas 
mažiau galimybių turintiems vaikams ir 
jaunimui. Savanoriai rūpinosi vaikų laisva-
laikiu, padėjo virtuvėje, vedė anglų kalbos 
pamokas ir kitus užsiėmimus, stovykloje 
vadovaudamiesi Mag+s dinamika – dieną 
pradėdami dvasiniu impulsu, dalyvaudami 
šv. Mišiose bei dalydamiesi išgyvenimais 
„Mag+s ratuose“. Stovyklų organizatoriai 
labai gerai įvertino penkių savanorių iš Lie-
tuvos ir Latvijos darbą. 

Tarptautinės savanorystės 
Kirgizijoje patirtis

 Prieš išvykstant 
buvo sunku numaty-
ti, kas mūsų laukia 
tolimame krašte. Kad 
rengiuosi į misiją, o 
ne paprastą kelionę, 
padėjo suprasti tai, 
kaip lengvai susirin-
kau reikalingus daik-
tus. Kuprinė, kal- 
nų batai, itin šiltas miegmaišis, neperšlam-
pamas puspaltis – visa tai labai noriai pa-
skolino įvairūs žmonės.

Atvykus į Biškeką, pasitiko karštis, 
dulkės, pilnos gatvės automobilių, kurių 
dalis turėjo vairą kairėje, o dalis – dešinė-
je. Kuo toliau, tuo labiau ryškėjo skirtumai 
tarp Lietuvos ir Kirgizijos, rodos, viskas 
stebino kiekviename žvilgsnyje. Dar še-
šias valandas keliavome iki stovyklavietės, 
kurią pasiekėme naktį, ir tik ryte pastebė-
jome kalnus snieguotomis viršūnėmis bei 
žydrą žydrą ežerą, vietinių vadinamą jūra. 
Jau buvo atvykę dalis vaikų – vieni tam-
sesnio gymio, turintys rytietiškų bruožų, 
kiti – šviesesni. Tačiau visi panašūs tuo, kad 
jų vaikystė nebuvo itin laiminga. Po poros 
dienų, kai apsipratome vieni su kitais, jie 
pradėjo pasakoti, kad vieno tėvas geria, kito 
sėdi kalėjime, dar kito nužudytas. Nuolat 
kildavo klausimas, o kokia mūsų užduotis 
bendraujant su šitais vaikais? Kodėl Dievas 
norėjo, kad aš čia būčiau? 

Pradėdami misiją šv. Mišiomis Biškeke, 
kunigo homilijoje girdėjome žodžius: „Jūsų 
misija prasideda Jėzaus misijoje.“ Kiekvie-
no krikščionio gyvenimo misija prasideda 
Jėzuje. O čia, Kirgizijoje, mes mokėmės 
meilę ugdyti meile, kaip darė Jėzus.

 Į stovyklą susirinkę vaikiukai – ploni 
kaip šakaliukai, daugumos dantukai išgedę, 
drabužėliai prasti, bet visi nori bendrauti. 
Vieni baikščiai, su nepasitikėjimu, kiti drą-
siau ir aktyviau. Supratau, kad mano užduo-
tis čia – apkabinti, prisiglausti, paglostyti 
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galvytę, pakutenti, pasupti, kitaip tariant, 
dovanoti meilę, kurios ne visi sulaukia na-
muose. Kiekvienas radome savitą būdą būti 
arti vaikų: kas mokydamas anglų kalbos ar 
groti gitara, kas žaisdamas kartu, kas daž-
niau užkalbindamas. Po poros savaičių vėl 
atvykę į Biškeką sutikome kelias mergaites 
iš stovyklos. Jų akyse matėme tikrą vaikiš-
ką džiaugsmą, sulaukėme stiprių apkabini-
mų, klausimų, ar atvyksime kitais metais. 
Tai šildė ir teikė vilties. Tačiau supratau, 
kad mūsų misija yra tarsi dvejopa: viena 
yra atiduoti save vaikams ir studentams, su 
kuriais bendraujame, o kita prasidės grįžus 
į Lietuvą, kai suprasime, jog mylėti sveti-
mus vaikus, netgi murzinus ir apiplyšusius, 
dažnai yra lengviau nei tuos žmones, kurie 
mus supa nuolat.

Stovykloje kiekvieną rytą pradėdavo-
me malda, mąstymu prie ežero, o užbaig-
davome pasidalijimu, kaip išgyvenome 
dieną, kas joje palietė. Kasdien turėjome 
dvasinę temą, tai buvo itin svarbi dienos 
dalis, padedanti augti tiek asmeniškai, tiek 
visai grupei, jausti vienam kitą, galiausiai –  
bent šiek tiek laiko skirti suprasti, kas vyks-
ta viduje..

Miegojome palapinėse, kasdien valgė-
me panašų maistą, tris kartus per dieną gė-
rėme juodą arbatą. Kitaip tariant, gyveno-
me labai paprastai. Po trijų savaičių mums 
atvežė kavos, ir kaip nudžiugino toks įpras-
tas kasdienis atributas! Miegas lovoje ant 
pagalvės – lyg nepatirtas dalykas sugrįžo 
į mūsų gyvenimą, kai atvykome į Džalal-
Abadą. Žinau, kad iš laiko Kirgizijoje pasi-

ilgsiu elementariausių dalykų ir to paprasto 
gyvenimo palapinėse.

Kirgizijoje vyraujanti religija yra isla-
mas. Tad dalis personalo, vaikų, studen-
tų, su kuriais dirbome, buvo musulmonai. 
Maišėsi įvairių tautybių žmonės, kalban-
tys skirtingomis kalbomis, musulmonai ir 
krikščionys. Antrojoje stovykloje, kurioje 
studentus mokėme anglų kalbos, po vieną 
savanorį buvo kiekvienoje, kaip mes va-
dinome, stalo grupelėje, kurioje kartu val-
gydavome ir bendraudavome. Pavalgę visi 
savo malda dėkodavome Dievui už maistą. 

Labai džiaugiuosi, kad broliai jėzuitai 
atvyko į šį kraštą ir dar daugiau – suteikė 
galimybę mums prisiliesti prie to, ką daro 
jie. Nors vietiniai yra musulmonai, nemo-
kamai moko juos kalbų, taip padėdami 
tiesti tiltus į ne tokį skurdų gyvenimą, į 
gilesnį pasaulio pažinimą. Gražu buvo ma-
tyti, kaip Džalal-Abade kiekvienam vargs-
tančiam atėjus atsiranda lėkštė maisto.

Milda Matulevičiūtė

Mag+s klubai

Pasibaigus Mag+s renginiams, daugelis 
ir toliau nori siekti „daugiau“, mokytis ras-
ti Dievą savo kasdienybėje. Šią galimybę 
suteikia Mag+s klubas – jaunimo susitiki-
mai, kuriuose vadovaujamasi ignaciškojo 
dvasingumo principais. Klubai veikia Vil-
niuje ir Kaune, o šiemet aktyvaus tikinčio 
jaunimo klubas įsikūrė ir Šiauliuose. Susi-
tikimų, kurie vyksta du kartus per mėnesį, 
ašis yra malda, šlovinimas ir pasidalijimai 
patirtimis. Klubų nariai dalyvauja įvairiose 
prasmingose veiklose – kalbasi su bena-
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miais, susitinka su kitų konfesijų atstovais, 
lanko neįgaliuosius, tyliai evangelizuoja, 
dalyvauja naktinėse adoracijose ir t. t.

Mag+s klubo patirtis
Mag+s klubai – 

puiki priemonė jaunam 
žmogui augti tikėjime 
renkantis ignaciškąjį 
dvasinį kelią, kuria-
me sudaromos sąly-
gos išmokti klausytis 
Šventosios Dvasios 
paraginimų bei jiems 
paklusti. Labiausiai 

tam padeda dvasinės pratybos. Itin svarbi jų 
dalis – asmeninės maldos ugdymas.

 Mag+s projektuose jaunimas priima 
tam tikrą iššūkį, įgyja naujos patirties, per 
kurią netikėčiausiose situacijose į žmogų 
gali prabilti Dievas. Tai padeda suprasti, 
kad gyvenimas nėra eksperimentas, 
kurį būtų galima pakartoti, tačiau 
įmanoma jį pradėti iš naujo, priimant 
kiekvieną Dievo dovanotą dieną 
kaip naują pradžią ir galimybę viską 
joje atlikti didesnei Jo garbei.

Priklausau Mag+s klubui, kuris 
veikia Vilniuje nuo 2013 m. pavasa-
rio. Noriu patvirtinti, kad Mag+s klu-
bas – tai būdas atrasti, kas iš tikrųjų 
esi, atskleisti giliausius širdies troški-
mus, suprasti, kad Viešpats atleidžia, 
moko išsilaisvinti, atpažinti, kas kyla 
iš Jo, teisingai pasirinkti ir siekti įgy-
vendinti Dievo valią. Svarbiausia žinoti, 
kad šiame kelyje Dievas visada su mumis, 
o drauge – ir puiki bendražygių komanda, 
kunigas palydėtojas, šv. Ignaco užtarimas ir 
gausus būrys Dievo angelų. Pajutau Šven-
tosios Dvasios vaisius savo gyvenime –  
džiaugsmo, ramybės, drąsos, tikrumo do-
vanas. Jei nori dalyvauti šio klubo veikloje, 
privalai parengti širdį ne tik iššūkiams, bet 
ir gausioms staigmenoms, kurios nepaliau-
jamai džiugina ir kelia Dievo link.

Aušra Pocienė

Mag+s vaisiai
Mag+s moko atrasti Dievą visose gy-

venimo situacijose. Pasibaigus Mag+s 
renginiams, dalyviai ir toliau nori keliauti 
ignaciškojo dvasingumo keliu – buriasi į 
maldos bendruomenes, tampa sielovados 
renginių koordinatoriais ir savanoriais. 
Mag+s keičia jaunų žmonių gyvenimus – 
širdys atsigręžia į Dievą, kai kas atpažįsta 
ir dvasinius pašaukimus. 

Mag+s metus vainikavo paramos kon-
certas 2014 m. spalio 25 d. Kauno šv. Pran- 
ciškaus Ksavero bažnyčioje, kuriame da-
lyvavo Viktorija Smailytė (arfa), Saulius 
Karka (bosinis trombonas), Kamilė Sut-
kaitytė (pianinas), Vaiva Chockevičiūtė 
(smuikas), Vilimas Norkūnas (vargonai) 
ir jaunimo choras „Exaudi“. Po koncerto 
klausytojai buvo pakviesti į agapę, kurią 
parengė Vilniaus, Kauno ir Šiaulių Mag+s 
klubų nariai. 

Parengė Danas Viluckas,  
ignaciškojo jaunimo projektų vadovas 

Mes siekiame, kad Mag+s projektas 
būtų prieinamas visiems. Jūsų parama bus 
skirta 2015 metų jaunimo rekolekcijoms bei 
savanorystės misijai Kirgizijoje finansuoti. 
Džiaugsimės kiekviena Jūsų auka!

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija
Juridinio asmens kodas 191893936
Didžioji g. 34, Vilnius, Lietuva
A. s. LT61 7044 0600 0786 6379 
AB SEB banko kodas: 70440
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Jėzuitas t. Jacquesʼas Marquetteʼas, su 
bičiuliais Ilinojaus indėnais irkluodamas 
Des Plaines upe nuo didžiosios Misisipės 
Mičigano ežero link, negalėjo nė pagal-
voti, kad po 300 metų prie aukščiausios 
apylinkių kalvos susiburs jėzuitų aptarnau-
jama lietuvių katalikų bendruomenė, ieš-
kantis vietos bažnyčiai bei sąlygų tautinei 
švietimo ir kultūros veiklai. XIX a. ketvir-
tajame dešimtmetyje pirmąsias bažnyčias 
statę arčiau dabartinio Čikagos centro, vė-
liau lietuviai keturiomis kryptimis kėlėsi 
į pietvakarius, kur iki 1927 m. įsteigė net 

keturiolika parapijų. Nuo 1931 m. jėzui-
tai jose patarnavo rengdami misijų dienas 
(rekolekcijas), o po Antrojo pasaulinio 
karo, atvykus daugiau pabėgėlių, 1948 m. 
susibūrė Čikagoje, 1956–1957 m. čia įkur-
dami sodybą su namais, koplyčia ir Jauni-
mo centru. 1984 m. visų Čikagos lietuvių 
parapijų, draugijų ir sąjūdžių sielovados 
konferencija, vykusi seserų kazimieriečių 
gimnazijoje, pirmenybę suteikė lietuvių, 
besikuriančių pietvakarių kryptimi, sielo-
vadai. Arkivyskupijos plėtros vedėjas prel. 
Jurgis Šarauskas kvietė kunigus ir veiklius 

Pal. Jurgio Matulaičio  
misijai – 25

T. Antanas Saulaitis, SJ

Sutvirtinimui besirengiantys paaugliai su mokytoja Grasilda Reinyte Petkus.  
Sutvirtinimo sakramentą š. m. spalio 19 d. suteikė vysk. Lionginas Virbalas, SJ.
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žmones ieškoti vietų ir patalpų, tinkamų 
bažnyčiai, lituanistinei mokyklai bei įvai-
rioms draugijoms burtis. Iš pradžių sekma-
dienio Mišios Lemonto miestelyje laikinai 
švęstos Ateitininkų namuose – kartais jas 
aukodavo jėzuitai, kartais – prel. Juozas 
Prunskis. Kaip tik tuo metu vincentiečiai 
perkėlė savo seminariją iš šio Čikagos 
priemiesčio į seminarijų junginį pačiame 
mieste. 1987 m. lietuviai nupirko seminari-
jos patalpas. Misijos tarybos pirmininku ti-
kintieji išrinko Kazį Laukaitį. 1988 m. Le-
monte apsigyveno t. Leonas Zaremba, SJ, 
kad patarnautų 95 šeimų bendruomenei. 
Tais pačiais metais atvyko Švč. Mergelės 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių 
seserys. Arkivyskupas kard. Josephas Ber-
nardinas 1989 m. gruodžio 29 d. įsteigė 
parapijos teisių lietuvių katalikų Pal. Jurgio 
Matulaičio misiją, priimdamas jėzuitus joje 
patarnauti. Kad židinys veiktų ir klestėtų, 
1991 m. Pasaulio lietuvių centras ir misija 
sudarė nuomos bei bendradarbiavimo su-
tartį. Ilgainiui prie misijos iškilo dr. Romo 
Povilaičio globojamas kryžių kalnelis, šie-
met papuoštas jau 44 kryžiais ir koplytėlė-
mis – mėgstama vieta krikštynų bei vestu-
vių nuotraukoms, ramiai susikaupti.

T. Zarembą laikinai pavadavo tėvai 
jėzuitai Juozas Vaišnys ir Jonas Kidykas, 
1993–2006 m. misiją ugdė t. Algirdas Pa-
liokas, vėliau jos kapelionu buvo t. Antanas 
Saulaitis, nuo 2014 m. pradžios misijos di-
rektoriumi paskirtas t. Algis Baniulis, šiuo 
metu vadovaujantis 890 šeimų bendruo-
menei. Beveik 14 metų misijoje gyveno 
čia savo 100 metų jubiliejų atšventęs prel. 
Ignas Urbonas. Ilgėliau talkino Čikagoje 
studijavę tėvai jėzuitai Rytis Gurkšnys ir 
Artūras Sederevičius, jaunimo veikloje – 
jėzuitas scholastikas Lukas Laniauskas, iš 
jėzuitų namų Čikagoje atvyksta t. Antanas 
Gražulis, iš Lojolos universiteto – t. Janis 
Melnikovs. 2010 m. provincija įsigijo na-
melį jėzuitams ir svečiams. 

Netoliese, Ateitininkų namuose, įsi-

kūrusi Lietuvos ir Latvijos provincijos 
plėtros raštinė, vadovaujama Dainos Pau-
lauskienės. Matulaičio misija turi sielo-
vadinę biblioteką, platina spaudą, kasmet 
organizuoja dovanėlių rinkimą vaikams 
Lietuvoje, glaudžiai bendradarbiauja su 
vaikų darželiu „Žiburėlis“, Maironio litua- 
nistine mokykla, turinčia 600 mokinių, 
ateitininkais bei skautais, jaunimą kviečia 
ne tik į jiems skirtas Mišias, bet ir į Bibli-
jos stovyklą, rengia Sutvirtinimo sakra-
mentui, suaugusiuosius – įkrikščioninimo 
sakramentams, taip pat džiaugiasi choru 
(įsteigė Rasa Poskočimienė, dirbo Birutė 
Mockaitienė, Jūratė Lukmininienė, dabar 
vadovauja Jūratė Grabliauskienė), vaikų 
choru „Vyturys“ (vad. Darius Polikaitis), 
dalyvauja vyskupijos sielovados taryboje, 
studijų dienose, europinių parapijų pata-
riamojoje taryboje, svariai prisideda prie 
maisto sandėlio vargstantiesiems, kasmet 
patarnauja nakvynės namuose. Mišios lie-
tuvių kalba iš viso aukojamos šešiose arki-
vyskupijos bažnyčiose.

Daugiau apie misiją galite sužinoti inter-
neto svetainėje www.matulaitismission.com. 

Dabartinis misijos vadovas t. Algis Baniulis, SJ. 
Dainos Čyvas nuotr.

Sutvirtinimui besirengiantys paaugliai su mokytoja Grasilda Reinyte Petkus.  
Sutvirtinimo sakramentą š. m. spalio 19 d. suteikė vysk. Lionginas Virbalas, SJ.
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Kadangi Čikagos arkivyskupija kvietė 
padėti skurstantiems pasaulio vaikams da-
lyvaujant švietimo renginyje „Mokytis pa-
žinti Kristų“, Pal. Jurgio Matulaičio misija 
taip pat rengė užsiėmimus vaikų ir jaunimo 
sąmonei ugdyti. Pavasarį keli šimtai Mairo-
nio lituanistinės mokyklos mokinių keliavo 
per septynias „stoteles“, pasakojančias apie 
vaikų padėtį pasaulyje, žemės ište-
klius bei gamtos globą, kitas kultū-
ras, savanoriškas pastangas dalytis 
laiku, gebėjimais ir tuo, ką turime. 
Renginio organizatorės Viktorija Si-
liūnienė, Daiva Pisčikaitė ir Lidija 
Polikaitienė įtraukė jaunuolius, ku-
rie mažais būreliais vedė vaikus per 
bažnyčios prieangyje įrengtas „sto-
teles“. Apie savanoriškos tarnystės 
patirtį Etiopijoje vaizdžiai pasakojo 
du Kulbių šeimos atstovai, prie mai-
tinimo stotelės kiekvienas suvalgė 
mažyti puoduką ryžių – daug pa-
saulio vaikų tiek tegauna kasdienio 
maisto. Kitur buvo galima pažiūrė-
ti nuotraukų apie tolimas šalis ir vietinius 
varguolius, pasikalbėti ir paaukoti į „ryžių 
dubenėlio“ dėžutę vaikams paremti per pa-
saulinę katalikų šalpą. 

Žaidimais, užduotimis, pokalbiais no-
rima puoselėti krikščionišką dosnumą ir 

platesnį suvokimą apie žmonijos šeimą – to 
paties Dievo vaikus: tikėjimas, teisingumas 
ir santaika neatskiriami.

T. Antanas Saulaitis, SJ

Skurdo skonis
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Paskutiniaisiais metais publikuota dau-
gybė straipsnių ir knygų, išryškinančių pa-
grindinį Bažnyčios vadovų rūpestį: kokia ji 
bus po dvidešimties metų? Vis labiau suvo-
kiama, kad jaunų suaugusiųjų karta neturi 
savito katalikų tikėjimo, atitinkančio anks-
tesniųjų kartų modelius, ir todėl nėra taip 
atsidavusi tikėjimui, kaip, atrodytų, būtina 
ateities Bažnyčiai. Tokie rašytojai kaip To-
mas Beaudoinas ir Jeremy Langfordas savo 
straipsniuose žurnalui „America“ teigia, 
kad jauni žmonės kelia teisėtus tikėjimo 
klausimus, ir Bažnyčia turi stengtis geriau 
suprasti šią kartą, kad galėtų jai veiksmin-
gai patarnauti. Čia siūlau pamąstyti apie tai, 
kaip ignaciškasis dvasingumas gali prabilti 
į jaunus žmones.

Kodėl būtent ignaciškasis dvasingu-
mas? Tam yra dvi pagrindinės priežastys. 
Pirmoji – praktinė, antroji – teologinė. 
Praktinė priežastis ta, kad jis prieinamas. 
JAV ir kitur pasaulyje yra daug jėzuitų 
vidurinių mokyklų ir kolegijų. Jėzuitų 
vienuolija turi daugiau rėmėjų nei kitos 
bei ilgą dvasinio ir intelektualinio jaunų 
žmonių ugdymo istoriją. Ignaciškasis dva-
singumas veikia, nes išmokome drąsinti 
jaunus žmones juo naudotis. Teologinė 
priežastis tai atskleidžia dar labiau. Igna-
ciškasis dvasingumas parodo tikėjimą kaip 
besitęsiantį dialogą tarp žmogaus ir Dievo, 
pateikia tokią dinamišką prieigą prie tikė-
jimo, kurią jauni žmonės dažnai ir patys 
intuityviai nujaučia. Šiandien jie gyvena 
pasaulyje, kuriame nuolatos susiduriama 
su neaiškumais ir pokyčiais. Ignaciškasis 
dvasingumas tai pripažįsta ir kviečia įsi-
traukti į nuolatinio atsivertimo procesą. Tai 

atitinka mūsų patirtį atsakant į klausimą 
apie Dievo egzistavimą. Daugelis jaunų 
žmonių tampa vis įtaresni lengviems atsa-
kymams ir arogantiškoms autoriteto pre-
tenzijoms. Vietoje to jiems reikia aiškaus 
kvietimo apsvarstyti asmeninį klausimą: 
kas yra Dievas man?

Ignaciškajame dvasingume yra penki 
elementai, kuriuos jauni žmonės šiandien 
gali panaudoti ugdydami savo tikėjimą.

1. Pradžia ir pagrindas
Postmoderniame pasaulyje jau pati są-

voka „pagrindas“ yra išjudinta. Ar kas nors 
gali būti laikomas pagrindu, kai atrodo, 
jog kiekvienas tiki vis kažkuo kitu? Ro-
bertas Ludwigas veikale „Reconstructing 
Catholicism“ (Crossroad, 1995) rašė, kad 
jaunesnieji katalikai augo, anot jo, „de-
konstruotame“ kontekste, o ieško „kons-
truktyvaus pasaulėvaizdžio“. Praktiškai 
tai reiškia, kad jaunesniems suaugusie-
siems sunkiau priimti bet ką, kas laikoma 
nenuginčijama tiesa, net ir Dievo buvimą. 
Tačiau akivaizdu, kad jie ilgisi aiškumo. 
Paradoksalu tai, kad šv. Ignaco Pradžia ir 
pagrindas tokiame kontekste gali labai su-
dominti. Jis nuostabiai paprastas: žmogus 
yra sukurtas Dievą šlovinti, garbinti, jam 
tarnauti ir per tai pasiekti savo tikslą, dėl 
kurio yra sukurtas. Toks teiginys pataiko 
tiesiai į šerdį tiesos, kurios ilgimės, ir pa-
siūlo aiškią išeitį: gyventi taip, lyg šis prin-
cipas būtų tikras. Čia dera prisiminti paties 
Ignaco patarimą: pasitikėk Dievu taip, lyg 
viskas priklausytų nuo tavęs, ir tuo pat 
metu dirbk taip, lyg viskas priklausytų nuo 
Dievo. 

Tim Muldoon, 
rašytojas, katalikų teologas, dėstytojas 

Kodėl jauniems suaugusiesiems 
reikia ignaciškojo dvasingumo
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Nesena mano patirtis parodė, koks iš 
tiesų patrauklus yra Pradžia ir pagrindas. 
Įvadinėse filosofijos paskaitose kalbėjau, 
kad filosofija prasideda nuo nuostabos 
mąstant apie ribas, su kuriomis susidu-
riame. Tarp jų – mirtis ir kančia, meilė ir 
gyvenimo prasmė. Žvelgdamas į vangiai 
besidominčių studentų auditoriją, sponta-
niškai pakomentavau: „Žinote, gyvenimo 
prasmė paprasta: mes esame sukurti gar-
binti, šlovinti Dievą, jam tarnauti ir šitaip 
pasiekti savo amžinąjį tikslą!“ Staiga stu-
dentų laikysena pasikeitė. Visi atsisėdo 
tiesiai, pradėjo rašyti ir paprašė: „Ar galė-
tumėte pakartoti?“ Aš lėtai pakartojau kiek- 
vieną žodį. Žinoma, tai pasakiau tik norė-
damas patraukti studentų dėmesį, bet juos 
sužavėjo idėja, kad vienu sakiniu įmano-
ma išreikšti gyvenimo prasmę.

Kadangi šiandien gyvename pasaulyje, 
kuriame pretenzijos į tiesą nuolat svarsto-
mos ir priešinamos viena kitai, jauniems 
žmonėms suteikiama labai nedaug at- 
spirties sprendžiant, kuo vienas gyvenimo 
būdas geresnis už kitą. Dalijimasis krikš-
čionišku tikėjimu ir jo raiška primygtinai 
kviečia žmones apsvarstyti, kokia tai tiesa 
ir kokį gyvenimo būdą ji siūlo.

2. Dievas visuose dalykuose
Nors mintis „Dievas visuose dalykuo-

se“ nėra išimtinai ignaciška, tačiau labai 
būdinga šv. Ignacui. Tarp praeito amžiaus 
asmenybių, kurios vadovavosi šia pasau-
lėžiūra, yra poetas Gerardas Manley Hop-

kinsas, antropologas Teilhardʼas de Char-
dinas ir teologas Karlas Rahneris. Visi jie 
jautė tai, ką Hopkinsas vadino „brangiau-
siu pačių paprasčiausių dalykų šviežumu“. 
Tai pojūtis, jog Dievo malonė gaivina visą 
kūriniją taip, kad kiekvienas gali ją priimti, 
jeigu tik yra harmonijoje su kūrinija. Toks 
Dievo didybės šventimas patraukia jauną 
protą, regintį įvairių žmonių, tradicijų, įsi-
tikinimų bei gyvenimo stilių panoramą ir 
gebantį atrasti prasmę visai kitur nei tradi-
cinės katalikų pamaldos. Trumpai tariant, 
jauni žmonės šiandien savo dvasingumą 
semia iš daugelio netradicinių vietų, ypač –  
iš popkultūros.

Kalbėti apie Dievą visuose dalykuose –  
tai sutikti, kad nė viena doktrina, nė vie-
na tradicija, nė vienas šventraštis negali 
išsemti Dievo slėpinio. Reikia prisiminti, 
kad mūsų teologija, malda ar mokymas 
gali tik ribotai perteikti šį slėpinį ir todėl 
su Dievu turime elgtis pagarbiai. Mes, 
kurie augome pliuralistiniame pasaulyje, 
žinome, kad kiekvienas kalbėjimas apie 
galutinę tiesą turi būti santūrus, gerbian-
tis didžiulę žmonijos patirtį bei kūriniją. 

Antra vertus, kalbėti apie Dievą visuo-
se dalykuose – tai prisiminti, kad mes Die-
vą suvokiame kaip sakramentiškai esantį 
tarp mūsų kito veide, žodyje, judesyje, 
perteikiančiame malonės artumo tikrovę; 
tai pabrėžti, kad Dievas ne tolimas ir „ki-
toks“, o artimas mums; tai tikėti, kad mūsų 
gyvenimas nėra už Dievo meilės akiračio 
ribų, kad jis Jam rūpi.
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3. Keliauti su Kristumi
Šv. Ignaco Dvasinės pratybos rekolek-

cininką kviečia gilintis į Jėzaus gyvenimo 
istoriją. Naudojantis vaizduote ragina pa-
čiam persikelti į Evangelijos pasakojimus. 
Tai dvasingumas, kuris įtraukia į pasako-
jamą istoriją, ją ne tik prisimenant, bet ir 
joje dalyvaujant, kad galėtume labiau pa-
žinti Jėzų. Šiandien šis pasiūlymas tinka 
jauniems žmonėms, apie Evangeliją gir-
dėjusiems tik iš „antrų rankų“, nes jie dar 
neturėjo progos Jėzaus sutikti tiesiogiai. 
Jauni žmonės per dažnai pasikliauja tėvų 
tikėjimu ir neturi galimybės patys iš tiesų 
susidurti su šiuo patraukliu Asmeniu („O 
jūs kuo mane laikote?“) ir atsiliepti į pama-
tinį kvietimą: „Ateik ir sek paskui mane.“

Jauni suaugę žmonės išgyvena atsitoli-
nimą nuo tėvų, jiems reikia progos subran-
dinti savo pačių tikėjimą. Kvietimas mąstyti 
apie tikrąjį Jėzų gali būti svarbus žingsnis.

4. Paguoda ir nepaguoda
Galbūt svarbiausia dvasinėje kelionė-

je yra tai, kad jauniems žmonėms reikia 
suvokti, jog ji nėra tiesus, lengvas kelias 
į nušvitimą, o greičiau kova, turinti savus 
pakilimus ir atoslūgius. Ignaco pastabos 
apie dvasių atpažinimą padeda suprasti, 
kad tiek paguoda, tiek ir nepaguoda yra 
tikėjimo gyvenimo dalis. Ignacas parodo, 
kad Dievas, kuris mus labai myli, veda pir-
myn net ir tada, kai atrodo, jog nuo mūsų 
tolsta. Trumpai tariant, Ignacas mums at-
skleidžia, kad dvasinė kančia yra tikėji-
mo gyvenimo dalis ir kad ji verčia konf-
rontuoti su klaidingais Dievo įvaizdžiais, 
trukdančiais mums, kaip žmonėms, bręsti. 
Jauniems žmonėms tai sunki žinia, tačiau 
labai reikalinga tokioje kultūroje, kuri 
ragina vengti bet kokios kančios. Mano 
karta augo skambių frazių „panaudojai – 
išmesk“ aplinkoje. Mes įsikalėme į galvą, 
kad įmanoma atsiriboti nuo tikrovės, savo 
trumpalaikį dėmesį nukreipiant į kitą, nau-
ją, įdomų dalyką. Mums reikia dvasingu-

mo, kuris aiškiai sako, kad tikėjimas ska-
tina priimti tikrovę bei pasitikėti Dievu net 
ir tada, kai jį sunku suprasti, pavyzdžiui, 
akivaizdoje tokių slėpinių, kaip mylimo 
žmogaus mirtis, nesėkmė ar netektis. 

5. Socialinis teisingumas
Paskutinis ignaciškojo dvasingumo ele-

mentas, jį išskiriantis iš didelės daugybės 
„savipagalbos“ dvasingumų, yra socialinis 
teisingumas. Jėzuitų ugdymas pabrėžė, kad 
krikščionių tikėjimas siekia padėti kitiems 
ir nesitenkina vien asmeninio išsipildymo 
doktrina. Nors šiandien jauni žmonės la-
bai kritikuojami dėl savo egocentriškumo, 
vis dėlto daugelis jų trokšta patikėti, kad 
pasaulyje gali ką nors pakeisti. Paveldėję 
individualistinę pasaulėžiūrą, suprantame, 
kad pasirūpinti kitais gali būti sunku, ta-
čiau vertinga. Vienas iš privalumų gyve-
nant pliuralistiniame pasaulyje yra tas, kad 
išmokę gerbti teisėtus žmonių skirtingu-
mus, suvokėme, kad pamatinės moralės at-
žvilgiu visi žmonės yra lygūs. Mums reikia 
priminti, kad, nors mūsų kultūroje links-
tama aukštinti individą, esame kviečiami 
padėti apleistiems žmonėms. 

Jėzuitų institucijos siekė šv. Ignaco dva- 
sinį mokymą padaryti prieinamą visiems. 
Mano patirtis rodo, kad Dvasinės pratybos 
yra puikus būdas pasiūlyti studentams gerą 
progą šį dvasingumą pažinti ir praktikuoti. 
Šias rekolekcijas vedžiau dviejose skirtin-
gose jėzuitų institucijose ir padėjau vesti 
universitete, Newman centre, todėl žinau, 
kad tai gali patraukti žmones iš įvairių 
gyvenimo kelių ir padėti jiems augti jų ti-
kėjimo gyvenime. Galbūt kvietimas pamė-
ginti autentišką krikščionišką dvasingumą 
labiau nei kas nors kita padrąsins jaunimą 
tikėti. Remdamiesi ignaciškuoju dvasingu-
mu, žmonės gali patys suvokti, ką reiškia 
sekti Kristumi.

America, 2001 m. vasaris
Iš anglų k. išvertė  

t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
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aš esu ivAr Juhņevič, jėzuitų scholas-
tikas, studijuojantis Krokuvos šv. Ignaco 
akademijos pirmajame filosofijos kurse. 
Šiame rašinyje noriu truputį papasakoti 
apie savo gyvenimą, pašaukimo kelią, kaip 
jame susitikau su jėzuitais.

Pirmą kartą tai įvyko 1989 metais. Kai 
man buvo ketveri, ir mūsų šeima buvo ką 
tik persikėlusi į Daugpilį, čia atvyko du ką 
tik įšventinti kunigai jėzuitai, su kuriais su-
sipažinome vienose krikštynose. Vėliau jie 
ne kartą vakarojo mūsų namuose, papras-
čiausiai kalbėdamiesi su mano šeima ir gi-
minaičiais. Jų apsilankymas visada būdavo 
šventė. Mes, vaikai, sužinojome naują žodį –  
„šventumas“, apie kurio laipsnį sprendėme 
viską lygindami su jėzuitais. Po poros metų 
mūsų „šventieji“ išvyko į misijas, o mums 
liko gilus įsitikinimas, kad ten, kur jie būna, 
visi atranda tikėjimą, nes mano šeima iki su-
sitikimo su jėzuitais buvo netikinti. 

Nors vėliau beveik 20 metų Latvijo-
je jėzuitų sutikti neteko, išsaugojau šiltus 
prisiminimus apie juos. Jėzuitų parodytas 
pavyzdys ir man žadino mintis apie ku-
nigystę. Nerimą kėlė tik vienas dalykas: 
kaip reikėtų žmonėms pasakyti pamokslą? 
Paskesniais gyvenimo metais, ieškodamas 

savo vietos pasaulyje, kėliau daug klau-
simų: kas aš? koks mano tikslas? kokia 
gyvenimo prasmė? kur mano vieta? ar aš 
galiu būti laimingas? O svarbiausia – kur 
rasti atsakymus į šiuos klausimus? Visiškai 
neatsakytas liko klausimas apie kunigystę, 
nes ji buvo lyg abstrakcija, kurios kontūrų 
negalėjau užčiuopti. 

Atsakymų į savo klausimus ieškojau 
tarp žmonių. Stebėdamas juos bandžiau 
atpažinti įvairius žmogaus gyvenimo mo-
delius. Atrodė, kad gyvenimo prasmę ra-
siu aukštuose meno idealuose, karjeroje, 
mūsų amžiaus patrauklume, žiniose, tie-
siog būdamas visiems geras, atidus, sub-
tiliai juokaudamas, maloniai ir mandagiai 
elgdamasis bei bendraudamas. Tačiau visa 
tai nepriartino manęs prie pilnatvės, viskas 
tarsi neturėjo skonio ir buvo dirbtina, kartu 
širdį slėgė vargiai pakeliamas sunkumas.

Vis dėlto, bendraudamas su kai kuriais 
žmonėmis, jaučiau juose tai, ko pats netu-
rėjau. Gėris iš jų sklido visiškai natūraliai 
ir laisvai. Panašiai kaip mokiniui, prabu-
vusiam su Jėzumi iki vakaro, man norėjosi 
mėgautis šių žmonių bendrija. Pasikalbėjus 
su jais, širdį visada užplūsdavo ramybė. 
Klausiau savęs: kas tai? iš kur tai? kur jie 
tai gauna? Juk dauguma tų žmonių ne itin 
atitiko kriterijus, keliamus mūsų dienų pa-

Nauji Draugijos nariai

Po įžadų š. m. rugpjūčio 23 d. 
Gdynėje (Lenkija).  
Ivaras – pirmas iš dešinės.
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saulyje. Nuo tada pradėjau ieškoti šaltinio, iš 
kurio jie semiasi, nes ir man norėjosi aplink 
save skleisti šilumą. Deja, turėjau pripažinti, 
kad esu visiškai bejėgis.

Tuo metu jau buvau baigęs Muzikos 
akademiją ir pradėjęs dirbti Rygoje. Čia 
Viešpats malonėjo man atverti tą šaltinį per 
šventosios liturgijos grožį. Susipažinau su 
dvasininku iš Sevastopolio, spinduliavusiu 
nepaprastą meilę, kurios šaltinis buvo jo 
asmeninis ir gyvas ryšys su Dievu. Į baž-
nyčią pradėjo rinktis vis daugiau tikinčių-
jų. Tai liudijo juos ilgintis Dievo meilės ir 
gailestingumo, žmonės troško tai išgyventi. 
Kai Viešpats parodo savo meilę, visos kitos 
vertybės tarsi pasitraukia į antrą vietą. Di-
desnio tikslo mano gyvenime negalėjo būti, 
kaip tik atrasti Dievo meilę žmogui. Drau-
ge buvo aišku, kad, norint iš tiesų ją patirti, 
būtina pačiam įsišaknyti Dieve. Vien tik 
gražūs žodžiai apie Dievą yra bejėgiai.

Viešpats ilgai laukti nevertė. Intensyvus 
religinis gyvenimas prasidėjo po piligrimi-
nės kelionės į Medžiugorję. Ten jis vėl mane 
pamaitino savo artumo išgyvenimu per 
adoraciją ir šv. Mišias. Pranciškonų dėka 
iš naujo pamačiau tarnavimo Dievui grožį 
kunigystėje. Toje piligriminėje kelionėje 
atsiliepiau į Dievo Motinos kvietimą savo 
gyvenimą statyti ant penkių atramų: Die-
vo slėpinių kontempliavimo Rožinio mal-
doje, Eucharistijos, kaip gyvenimo cent- 
ro, Šventojo Rašto, išpažinties ir pasninko.

Taip pat labai stiprų įspūdį paliko kan-
kiniška pranciškonų mirtis Široki Brijego 
mieste. Vienuoliams siūlė laisvę, jeigu iš-
sižadės Dievo. Jie atsakė, kad laisvės be 
Dievo nėra. Man tai buvo svarbus liudiji-
mas, parodęs, kad egzistuoja laisvė, kylanti 
iš santykio su Dievu, be kurios gyvenimas 
žemėje ne toks vertingas. Palyginti su ja, 
viskas yra blanku. Panorau leistis ieškoti 
šito lobio.

Tuo metu dirbau mokytoju ir darbą mo-
kykloje labai vertinau. Mokytojo profesija 
itin atsakinga – juk mes nuolat bendrauja-
me su vaikais, juos mokome, tam tikra pras-

me ir auklėjame. Norėjosi, kad jie būtų ne 
tik išsilavinę, bet pirmiausia išmintingi ir 
geri žmonės, nepasiduodantys šiuolaikinio 
pasaulio įtakai. Supratau, kad iš dalies aš 
atsakau už naujosios kartos auklėjimą. Ši 
mintis žadino norą ne tik suteikti jiems dės-
tomo dalyko žinių, bet ir pasidalyti tuo, ką 
turiu geriausia. Vis labiau jaučiau norą dirb-
ti su vaikais kitaip, kitame vaidmenyje –  
kaip dvasininkas.

Mintis apie kunigystę vėl įgavo pagreitį. 
Mačiau jos grožį, bet nejaučiau savyje to-
kio dvasinio kapitalo, kuris leistų pasiryžti 
tapti dvasininku. Juk tam turi pakviesti pats 
Dievas. Netrukus draugas papasakojo apie 
ignaciškąsias rekolekcijas. Tai, ką jis kal-
bėjo, man pasirodė labai artima. Atmintyje 
taip pat buvo išlikę kunigo iš Sevastopolio 
žodžiai: „Ten, kur praėjo jėzuitai, partijai 
nebėra ką veikti.“ Ir dar: „Nežinau, ką jė-
zuitai daro, kad po rekolekcijų jų tikėjimas 
tampa tvirtas kaip uola.“ Tad nusprendžiau, 
jeigu ryžtuosi eiti dvasiniu keliu, rinktis bū-
tent tokį – tvirtą, užtikrintą, nepajudinamą.

Po tam tikrų informacijos apie jėzuitus 
paieškų galiausiai nutariau su jais susisiek-
ti. Mane pakvietė į rekolekcijas Lietuvo-
je. Nors jos vyko užsienio kalba, Viešpats 
savo darbą atliko. Įvyko mano susitikimas 
su Dievu per Šventąjį Raštą. Ši patirtis 
išsklaidė abejones dėl dvasinio kapitalo. 
Viešpats atsivėrė kaip šaltinis, iš kurio galiu 
gerti pats ir duoti kitiems. Po šio susitikimo 
tiksliai žinojau, koks mano pašaukimas ir 
kelias, kuriuo eidamas į jį atsiliepsiu. At-
sinaujinus ryšiams su jėzuitais, Viešpats 
mane pašaukė kovoti už sielų išgelbėjimą 
po Kryžiaus vėliava būtent Jėzaus Draugi-
joje, kuo labai didžiuojuosi.

Baigdamas noriu paprašyti melstis už 
jėzuitų misiją, ypač mūsų provincijoje. Taip 
pat prašau melstis už naujus pašaukimus ir 
už mane, kad mūsų Viešpats Jėzus Kristus 
turėtų ištikimų karių, kartu su juo kovojan-
čių už tai, kad Jo karalystė žemėje skleistųsi.                                                                                    

Iš rusų k. išvertė Jūratė Grabytė
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Aš – AurimAs Šukys. Gimiau Tauragė-
je 1976 m. 1994 m. baigiau Kauno jėzuitų 
vidurinę mokyklą (dabar gimnaziją). Paskui 
Vytauto Didžiojo universitete studijavau fi-
losofiją, vėliau – istoriją. Nuo 1999 m. iki 
šiol dirbau filosofijos, istorijos ir pilietinio 
ugdymo mokytoju Kauno jėzuitų gimnazi-
joje bei Kauno V. Kuprevičiaus vidurinėje 
mokykloje. Labai vertinu ir džiaugiuosi, 
kad esu ateitininkų organizacijoje, kurioje 
veikiau nuo moksleiviškų laikų. Ateitinin-
kų stovyklose, renginiuose dėl nuostabių 
vadovų ir kitų dalyvių nuoširdumo galėjau 
ilgai augti, bręsti ir džiaugtis katalikiškos 
bendruomenės gyvenimu, galėjau gilinti 
tikėjimą, lavinti intelektinius, vadovavimo, 
savanorystės, krikščioniško pilietiškumo 
gebėjimus, taip pat mokiausi atsiliepti į 
kitų žmonių lūkesčius. Baigęs filosofijos 
studijas, 2000 m. susipažinau su tuometi-

niu Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu  
t. Vytautu Sadausku, SJ, kuris pakvietė padė-
ti vesti savaitgalio rekolekcijas gimnazijos 
moksleiviams. Tai buvo turbūt pirma asme-
ninė pažintis su ignaciškuoju dvasingumu. 

Per paskutinius penketą metų ne kartą 
teko dalyvauti charizminių bendruomenių 
organizuojamuose renginiuose, kuriuose 
galėjau labiau pažinti, atsiverti Šventosios 
Dvasios veikimui. Neišdildomą įspūdį pali-
ko malda prie šv. Teresėlės relikvijų Lietu-
voje, šv. Ignaco Dvasinių pratybų Pradžios 
ir pagrindo savaitė Kulautuvoje. Iš tikrųjų 
ilgą savo gyvenimo dalį troškau pažinti Die-
vą ir pagaliau supratau, kad tai būtina daryti 
ne tik protu, bet ir širdimi, jausmais, valia ir 
visu savo gyvenimu. Supratau, kad galima 
turėti gyvą ryšį su Dievu, su Kristumi kiek-
vieną dieną, ne tiek skaitant knygas apie jį, 
bet jam tarnaujant... Taip ir apsisprendžiau 

Jėzuitų naujokai

Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Rene (britų provincija), t. Brendanas Callaghanas, SJ (naujoky-
no vedėjas, britų provincija), Mantas (Lietuva), antroje eilėje: Richardas (britų provincija.), Markas (Olandi-
jos provincija), trečioje eilėje: Steveʼas (britų provincija), Bastianas (Olandija), Aurimas (Lietuva). 
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Esu mAntAs mileris. Man 20 metų. 
Gimiau ir užaugau Kaune. Būdamas 17-
kos, tragiškomis aplinkybėmis netekau 
abiejų tėvų, tad iki pilnametystės gyvenau 
globėjų šeimoje. Turiu vyresnį brolį. Mano 
tėvai buvo tradiciniai katalikai, Mišiose da-
lyvaudavo tik per didžiąsias šventes. Vai-
kystėje mane pakrikštijo, paskui priėmiau 
Pirmąją Komuniją, o vėliau ir Sutvirtinimo 
sakramentą. Mokykloje lankiau tikybos pa-
mokas. 

Po Pirmosios Komunijos Viešpats 
mane stipriai palietė, rytais ir vakarais pra-
dėjau melstis, eiti į Mišias. Nors paskui 
tikėjimas susilpnėjo, būdamas paauglys 
vis tiek intensyviai ieškojau gyvenimo 
prasmės, tikrosios tiesos apie Dievą, jo eg-
zistavimą, širdyje visada jaučiau, kad yra 
Kažkas daugiau nei šis pasaulis, nei vien 
tik materija. Vienu metu buvau ir visai at-
sitraukęs nuo Katalikų Bažnyčios. Susitel-
kiau į tai, ką veikti gyvenime, ką studijuoti, 
kuo būti. Tačiau tėvų netektis taip stipriai 
mane sukrėtė, kad dar atkakliau ieškojau 
gyvenimo prasmės. Supratau, kad žmogaus 
gyvenimas labai trumpas ir trapus, kad ne-
galiu gyventi bet kaip. 

Vieną dieną mano tikybos mokytoja 
pakvietė dalyvauti rekolekcijose, ten iš-
gyvenau gilų Jėzaus prisilietimą, viską, 
ką tose rekolekcijose girdėjau apie Jėzų, 
jo gyvenimą, jo begalinę meilę ir gailes-
tingumą man, pripildė širdį. Nuo to laiko 
pradėjau aktyviai dalyvauti ir savanoriauti 

katalikiškuose renginiuose, festivaliuose, 
rekolekcijose, susitikimuose, stovyklose, 
maldos grupelėse. 2012 m. dalyvavau pilig- 
riminiame žygyje Magis. Čia pirmą kartą 
susipažinau su jėzuitais, su šv. Ignaco dva-
singumu, kuris man labai patiko. Po kiek 
laiko vienas jėzuitas tapo mano dvasios 
palydėtoju, atlikau dvasines pratybas kas-
dieniame gyvenime, tai padėjo dar labiau 
pažinti Jėzų. Ir maldoje, ir per įvairiausius 
žmones, įvykius, situacijas jaučiau Jėzaus 
kalbinimą artimiau juo sekti, jam ir žmo-
nėms tarnauti tampant kunigu. 

Dar abejodamas savo pašaukimu, no-
rėdamas pagilinti tikėjimą, brandinti pa-
šaukimą, baigęs Kauno rajono Neveronių 
gimnaziją, įstojau į Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Katalikų teologijos fakultetą, čia 
vienus metus studijavau religijos pedago-
giką. Studijos man labai patiko, stiprino 
tikėjimą, tačiau jaučiau, kad Dievas nori 
man duoti dar daugiau. Visus tuos metus 
beveik kasdien eidavau į šventąsias Mišias, 
dažnai patarnaudavau prie altoriaus. Dar 
labiau jaučiau Jėzaus kvietimą būti kunigu, 
būti jėzuitu. Šiais metais nusprendžiau vis-
ką palikti ir įstoti į Jėzaus Draugiją. Šiuo 
metu kartu su Aurimu Lietuvos ir Latvijos 
provincijos esu išsiųstas į Birmingamą (Di-
džioji Britanija) atlikti naujokyno (dvejų 
metų bandomasis jėzuitų ugdymo laikotar-
pis). Esu labai dėkingas Dievui už visas jo 
gautas malones bei dovanas ir už tai, kad 
dabar esu Jėzaus Draugijoje.

stoti į apaštalaujančių vienuolių draugiją. 
Kadangi su Jėzaus Draugija ir jos nuosta-
biais žmonėmis buvau susijęs nuo vaikys-
tės, apsispręsti nebuvo labai sunku. 

Esu dėkingas gailestingajam Viešpačiui 
ir jėzuitų provincijolui, kad mane priėmė į 
Draugijos naujokyną. Šiuo metu kartu su 
kitu naujoku iš Lietuvos, Mantu, ir dar pen-
ketu kitų vaikinų iš Vakarų Europos provin-

cijų gyvename Birmingame, Anglijoje. Čia 
susipažįstame su Draugijos istorija, svar-
biausiais dokumentais, laviname meditaci-
jos, paprasto kasdieninio dvasingumo įgū-
džius, savanoriaujame pabėgėlių centruose, 
mokyklose, parapijose, susipažįstame su 
Britanijos jėzuitų provincijos misijomis ir 
mokomės gyventi vienuolinėje bendruo-
menėje.
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Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija 
pradeda įgyvendinti 2007 m. jėzuitų ku-
rijos Romoje inicijuotą „Flagmano pro-
jektą“. Tai yra Jėzaus Draugijos ekonomo 
padėjėjo plėtrai palydėjimas, trunkantis 
pusantrų metų ir suteikiantis provincijoms 
pagalbą kuriant ir stiprinant plėtros tar-
nybas. Projekto tikslas yra padėti Jėzaus 
Draugijai ieškoti lėšų apaštališkajam kūnui 
išlaikyti ir savo misijai vykdyti.

Tokią plėtros tarnybą, kuriai vadovau-
ti esu pakviestas, šių metų vasarą įkūrė 
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija. Už 
kvietimą ir pasitikėjimą nuoširdžiai dėko-
ju provincijolui, provincijos ekonomui bei 
Vilniaus ir Kauno jėzuitų gimnazijų direk-
toriams. Su Aukščiausiojo palaiminimu 
ėmiausi sunkios, menkai pažįstamos, ta-
čiau labai reikalingos, įdomios ir didesnei 
Jo garbei skirtos veiklos. 

Apsilankymas savo mokykloje
Birželio pradžioje lankiausi Kauno 

jėzuitų gimnazijoje – mokykloje, kurioje 
pats mokiausi. Kaip tik vyko Paskutinio 
skambučio šventė, mokykloje svečiavosi 
Lietuvos Ministras Pirmininkas Algirdas 

Butkevičius, vyresnieji moksleiviai su-
rengė parodomąją debatų sesiją. Nustebau 
išvydęs pasikeitusią mokyklos aplinką. 
Pirmą kartą dairiausi baigtame statyti ir vi-
siškai funkcionuojančiame naujajame mo-
kyklos korpuse. Akį traukė geresnės mo-
kymosi sąlygos, kur kas didesnis dėmesys 
kalbų, argumentuoto mąstymo, informa-
cinių technologijų ir kitiems praktiniams 
įgūdžiams lavinti. 

Nuo tada, kai baigiau gimnaziją, maž-
daug per aštuonerius metus, ji įgyvendi-
no įvairius plėtros projektus. Rezultatai 
stebinantys. Mokytojai yra kur kas labiau 
motyvuoti dirbti savo darbą, o mokiniai 
labiau siekia žinių ir įgūdžių. Man net 
pasirodė, kad dabar yra „kieta“ būti pro-
tingam, o juk anksčiau iš moksliukų buvo 
šaipomasi...

Jėzuitų gimnazijos – geras pavyzdys, 
kaip plėtros pastangos duoda pastebimų 
ir itin vertingų vaisių. Todėl matydamas 
didelį įdirbį, aiškiai suvokdamas pozity-
vų šio darbo potencialą ir jausdamas, kad 
turiu šio darbo pradžiai būtinų įgūdžių, 
sutikau prisidėti prie Lietuvos ir Latvijos 
jėzuitų provincijos veiklos. 

Viešpats, mūsų Dievas, moko mus mylėti Davėją la-
biau nei dovaną, kad mes jį visada matytume prieš 
savo akis, jaustume sieloje ir laikytume širdyje. 

Šv. Ignacas

Gražvydas Bareišis

Jėzuitai steigia  
plėtros tarnybą
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Provincijos plėtra
Negalima sakyti, kad provincija iki 

šiol nesirūpino plėtra. Buvo nuolat ben-
draujama su jėzuitų bičiuliais, filantropais 
Lietuvoje ir užsienyje, rengiami projektai, 
teikiamos paraiškos valstybiniams ir pri-
vatiems fondams. Vargu ar be pagalbos iš 
šalies provincija būtų pajėgusi atsikurti po 
sovietinės priespaudos. Ta pagalba neatėjo 
savaime, jos reikėjo ieškoti, ir tai buvo da-
roma. Plėtros tarnybos užduotis, kaip jau 
minėjau, yra ieškoti paramos ateityje.

 Mūsų provincijoje jau du kartus lan-
kėsi Jėzaus Draugijos ekonomo padėjėjas 
plėtrai t. Jorgeʼas Serrano, padėjęs supras-
ti, kokiais principais remiasi jėzuitų plėtra. 
Per pirmąjį vizitą t. J. Serrano teigiamai 
įvertino esamą padėtį, provincijos pasi-
rengimą steigti plėtros tarnybą ir tam rei-
kalingus išteklius. Beveik po metų antrojo 
t. J. Serrano apsilankymo tikslas jau buvo 
susitikti su plėtros tarnybos direktoriumi ir 
suteikti pagrindą tolesnei jo veiklai. 

Kas yra ignaciškoji plėtra
Kiekvienas esame girdėję tokius ter-

minus, kaip „verslo plėtra“, „ūkio plėtra“, 
„plėtros departamentas“ ir pan. Tai susiję 
su organizacijų augimu, vystymusi, naujų 
rinkų paieška, investavimu į naujas gamy-
bos priemones, lėšų šiems tikslams telki-
mu ir jų panaudojimu. Per amžius Jėzaus 
Draugija ragino pakeleivius išgirsti Dievo 
kvietimą ir prisidėti prie Bažnyčios misi-
jos. Ir dabar ji skatina vyrus ir moteris da-
lytis savo žiniomis, patirtimi, laiku ir ište-
kliais, nes ignaciškoji plėtra yra kvietimas 
burtis bei prisidėti prie Jėzaus Draugijai 
skirtos misijos. Anot t. J. Serrano, esminiai 
šios veiklos elementai yra:

• tokio tarpasmeninio santykio sukūri-
mas, kad dėmesys ir meilė labiau būtų ski-
riami Davėjui, o ne jo dovanai;

• pagalba ieškantiems gyvenimo pras-
mės, t. y. kvietimas tapti misijos partneriais. 

Abu šie elementai yra glaudžiai susi-

ję ir paremti ignaciškuoju dvasingumu. 
Juk atliekant Bažnyčios misiją šv. Ignacui 
reikėjo ne tik teologų, sielovadininkų ir 
nuodėmklausių. Jis taip pat ieškojo žmo-
nių, galinčių pasiūlyti nakvynę, maisto, 
drabužių, laiko ir jėgų rūpinantis prostitu-
tėmis, našlaičiais ir svetimšaliais. Reikėjo 
paramos siunčiant misionierius į Indiją, 
atstovus į Tridento susirinkimą ar išlaiky-
ti Romos kolegiją. Žmonių pakvietimas ir 
paramos ieškojimas Ignacui buvo ne ma-
žiau svarbus už dvasinius dalykus.

Tikriausiai dėl to mane ir sudomino 
jėzuitų kvietimas. Tikiu, kad Draugijos 
projektai iš esmės yra geri, o mano darbas, 
prisidedant prie jų, bus prasmingas. 

Plėtros tarnybos darbas
Vis dėlto, kaip patvirtino t. J Serrano, 

plėtros tarnybos kasdienis darbas negali 
remtis prielaidomis ar įsitikinimais. Šiam 
darbui reikalingi aiškūs tikslai ir planai, 
kaip tų tikslų siekti.

Plėtros tarnybos orientyras yra svar-
biausi jėzuitų provincijos darbai ir lėšų, 
reikalingų jiems įgyvendinti, telkimas. 
Pvz., šiuo metu jėzuitai nusipirko namą ir 
kuriasi Latvijoje, Rygoje. Prie to priside-
da Europoje ir už Atlanto esančios jėzuitų 
provincijos, prašoma fondų ir rėmėjų pa-
galbos. Šią vasarą baigtas Kauno šv. Pran- 
ciškaus Ksavero bažnyčios vidaus remon-
tas, tačiau ir toliau ieškoma paramos fasa-
do bei avarinės būklės bažnyčios bokštų 
remontui. Didelės sėkmės kasmet sulaukia 
jaunimo sielovados ir savanorystės projek-
tas Magis. Tad nuolat stengiamasi jį pa-
remti, padėti Lietuvos ir Latvijos jaunimui 
išvykti į tarptautinės savanorystės misijas 
bei sekant Kristaus pavyzdžiu daryti gerus 
darbus artimoje aplinkoje. 

Šiuos ir kitus orientyrus nustato jėzuitų 
provincijolas ir ekonomo tarnyba. Plėtros 
direktorius dalyvauja rengiant provincijos 
apaštališkąjį planą ir pataria, kaip galima 
gauti lėšų būsimiems darbams. Kai aiškiai 
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žinomi svarbiausi darbai ir jiems reikalingi 
ištekliai, plėtros direktorius pradeda pla-
nuoti, kaip telkti lėšas. 

Planavimas susideda iš kelių nesudėtin-
gų dalykų: status quo įvertinimo, norimų 
rezultatų arba tikslų įvardijimo ir uždavi-
nių, kuriuos reikia atlikti, kad įvyktų poky-
tis nuo esamos padėties iki galutinio tikslo, 
iškėlimo. Šis metodas nei naujas, nei kuo 
nors ypatingas. Tokiu ar panašiu principu 
vadovaujasi visos organizacijos. Jei pla-
nuojama trumpam laikui, tarkim, vieniems 
metams, sudaromas detalus planas. Tiks-
liai nustatomos renginių datos, atsakingi 
asmenys, išlaidos ir pajamos. Jei planas 
turi ilgesnę perspektyvą, įvardijami strate-
giniai siekiai ir esminiai uždaviniai, kurių 
kiekvienas gali būti kaip tikslas trumpojo 
laikotarpio plane.

Kaip pabrėžė t. J. Serrano, labai svarbu 
nesupainioti tikslų su uždaviniais. Plėtros 
direktoriaus užduotis yra gerai įvertinti ir 
numatyti, koks tikslas gali būti pasiektas 
per tam tikrą, ir dažniausiai ribotą, laiką, 

o koks tikslas yra strateginis ir gali būti iš-
skaidytas į smulkesnes dalis bei vykdomas 
etapais.

Šiame darbe svarbu pasitelkti išradin-
gumą ir rasti visas įmanomas galimybes. 
Nemažai paramos infrastruktūros, švietimo 
ir kultūros projektams gaunama iš įvairių 
valstybinių ir privačių fondų. Jų paieška ir 
kontaktų užmezgimas yra kasdienio mano 
darbo dalis. Be abejo, svarbūs yra ryšiai 
su jėzuitų bičiuliais, jau seniai remiančiais 
įvairius projektus. Nuolat ieškoma, kaip 
tinkamai jiems atsidėkoti. Antra vertus, 
parama nėra vien finansinė. Visais laikais 
jėzuitams praversdavo profesionali bičiulių 
pagalba, konsultacijos įvairiose situacijose, 
savanorių darbas renginiuose ir projektuo-
se. Plėtros tarnyba ir toliau ieškos Lietuvos 
ir Latvijos jėzuitus mylinčių žmonių, steng-
sis užmegzti naujų pažinčių ir kviesti visus 
dirbti kartu.

Susisiekime! 
grazvydas.bareisis@live.com, 
LinkedIn

T.
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2014 m. lapkričio 7–8 dienomis Rygoje vyko 
tarptautinė mokslinė konferencija „Jėzuitų kultūrinis 
palikimas Latvijoje“ Jėzaus Draugijos atkūrimo 200 
metų sukakčiai paminėti. Konferenciją organizavo 
Latvijos universiteto Filosofijos ir sociologijos bei 
Istorijos ir filosofijos institutai drauge su Lietuvos ir 
Latvijos jėzuitų provincija. 

Lapkričio 7 d. vakare Latvijos universiteto bi-
bliotekoje buvo pristatytas popiežiaus Pranciškaus 
apaštališkojo paraginimo Evangelii Gaudium verti-
mas į latvių kalbą. Vertėjas – Latvijos Krikščioniš-

kojo gyvenimo bendruomenės narys 
Ēvalds Ikaunieks. Šeštadienį, lapkričio 
8 d., konferencija tęsėsi Latvijos uni-
versiteto Mažojoje salėje. Ją pasveikino 
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijo-
las t. Gintaras Vitkus. Pirmąjį praneši-
mą perskaitė Vilniaus universiteto dės-
tytojas Liudas Jovaiša, priminęs apie 
paskutiniuosius Kuršžemės jėzuitus po 
1773 metų, Draugijos uždarymo. Kitus 
pranešimus skaitė Latvijos universiteto 
ir Katalikų Bažnyčios atstovai. Inese 
Runse apžvelgė jėzuitų ordino ir Re-
nesanso idėjų įtaką Baltijos tautoms. 
Kristīne Ogle kalbėjo apie Jėzaus Drau-
gijos mokslo ir architektūros paveldą 
Latvijoje. Neturtingojo Jėzaus kongre-
gacijos sesuo Klāra (Skaidrīte Kalvāne) 
apžvelgė jėzuitų įnašą į Latgalijos lite-
ratūrą. Reinis Norkārkis pristatė XVII–
XVIII a. jėzuitų šventuosius Latvijoje. 
Jānis Priede pasidalijo mintimis apie šv. 
Ignaco Dvasinėse pratybose minimus 

Jėzaus pasirodymus Mergelei Marijai, Rihards Kūlis – 
apie t. Karlo Rahnerio, SJ, ir Rytų racionalizmo tradi-
ciją. Māra Kiope kalbėjo apie latvio jėzuito Stanislovo 
Ladusāno gyvenimą. Galiausiai kunigas Andris Priede 
papasakojo apie jėzuito Stanislovo Kučinskio nuveiktus 
darbus. 

Universiteto atstovai sakė, kad paprastai istorinėse 
konferencijose dalyvių būna nedaug, tačiau šioje kon-
ferencijoje džiugu buvo matyti gausiai susirinkusius 
klausytojus.Tikimės, kad jėzuitai vėl pamažu įsikurs 
Latvijoje ir tęs savo tarnystę šios tautos žmonėms.

T. Algimantas Gudaitis, SJ
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Nauji leidiniai

GediminAs kiJAuskAs, sJ. 
Į didžiąJą meilę.
Sudarė ir parengė Elvyra Kučinskaitė, 
išleido VšĮ Jėzuitų ekonomo tarnyba.

Knyga sudaryta iš t. Gedimino Kijausko vedamųjų 
straipsnių, 1981–2009 m. spausdintų Klivlendo (JAV) lie-
tuvių Dievo Motinos parapijos laikraštyje „Mūsų žings-
niai“ ir 2009–2013 m. iš Lietuvos į JAV siųstų jo laiškų 
Klivlendo interneto religinės minties leidiniui „Skambėki, 
Žodi“. Autoriaus pageidavimu tekstai atrinkti pagal šv. Ig- 
naco Dvasinių pratybų dinamiką, kylančią iš didingos vi-
zijos – visi einame į Didžiąją Meilę. Ta kelionė prasideda 
nuo šv. Ignaco įvadinių pastabų ir individualių lavybų, per  
kurias žengiame į išsilaisvinimą iš paties žmogaus sukurtų 
raizgynų. 

Šie tekstai, nors ir nėra specialiai rašyti dvasinėms praktikoms, suri-
kiuoti į knygą virsta tarsi „šviesuliais“, padedančiais mums susiorientuoti 
dabarties brūzgynuose ir neprarasti kelio į dangiškojo Tėvo  namus. Trum-
pi Dievo žodžio ir tikėjimo tiesų apmąstymai gali pasitarnauti kasdienei 
maldai, gilinantis į žmogiškosios prigimties pažeidžiamumą ir kilnumą, 
būties prasmę, nepraeinančias vertybes, tapti palydovais kelionėje su Die-
vu ir Dievop, artinantis prie niekada iki galo nepažinaus Didžiosios Meilės 
slėpinio. 
 

roBert J. spitzer, sJ. 
deŠimt visuotinių principų. 
Trumpa gyvybės klausimų filosofija.
Iš anglų kalbos vertė Laimutė Pacevičienė, 
išleido „Katalikų pasaulio leidiniai“.

Leidinyje išdėstomi ir pagrindžiami dešimt visuotinių prin-
cipų sudaro korektiškumo, teisingumo ir objektyvumo pamatą 
visose pasaulio kultūrose. Jų laikantis formuojasi humaniška 
visuomenė, o netgi dalinė jų stoka atveria kelią korupcijai, ap-
gaulei, neteisybei, kultūrinam nuosmukiui. Trys principai susiję 
su objektyviai patikrinama tiesa, kiti trys – su asmenine etika ir 
dora, dar kiti trys – su politiniu teisingumu ir teisėmis, o pasku-
tinis – su didžiąja kultūra. Jais vadovaudamasis, autorius ieško 
argumentų gyvybei apginti.

Naujausios knygos iš serijos „Siekiantiems begalybės“
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Nauji leidiniai

John F. hAuGt. 
mokslAs ir tikėJimAs. Naujasis įvadas. 
Iš anglų kalbos vertė Rima Neverauskytė-Brundzienė, 
išleido leidykla „Vox altera“.

Šioje garsaus mokslo ir religijos sąveikos žinovo, Džordž-
tauno jėzuitų universiteto (JAV) dėstytojo knygoje pateikia-
mi trys skirtingi būdai, kaip, susidurdami su mokslo iššūkiu, 
žmonės ieško atsakymų į įvairius jiems rūpimus klausimus, 
pvz., ar mokslas suderinamas su tikėjimu? Ar po Charleso 
Darwino įmanoma nuoširdžiai tikėti dieviškąja apvaizda? Ar 
protas yra daugiau nei smegenys? Ar egzistuoja gyvenimas po 
mirties? Ar Visata turi tikslą? Ir pan.

John polkinGhorne. 
kvArkAi, chAosAs ir krikŠčionyBė. 
klausimai mokslui ir religijai.
Iš anglų kalbos vertė Gediminas Žukas, 
išleido leidykla „Vox altera“.

Ar mokslas teikia faktus, o religija – tik nuomones? Ar Vi-
satoje yra ženklų, rodančių, kad ją sukūrė Kūrėjas? Ar moksli-
ninkas gali tikėti stebuklais ir melstis? Į šiuos fundamentalius 
klausimus knygos autorius, Kembridžo universiteto matema-
tinės fizikos profesorius, tapęs anglikonų dvasininku, atsako 
paprastai, aiškiai, gyvai ir nuoširdžiai: „Mėgstu sakyti, kad esu 
dviakis, žvelgiu į tikrovę iš dviejų – mokslo ir religijos – per-
spektyvų. Toks regėjimas padeda man pamatyti daugiau, nei 
žiūrint tik kuria nors viena akimi.“

dAniel J. hArrinGton, sJ. 
Jėzus. istorinis portretAs.
Iš anglų kalbos vertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ, 
išleido VšĮ Jėzuitų ekonomo tarnyba.

Šiemet miręs knygos autorius – vienas žymiausių šių laikų 
Naujojo Testamento mokslininkų, dėstęs jėzuitų aukštosiose 
mokyklose JAV. Būdamas žurnalo „New Testament Abstracts“ 
leidėju, ypač susidomėjo Negyvosios jūros ritiniais ir kitais 
Jėzaus laikų žydų tekstais. „Tikintiems žmonėms evangelijų 
liudijimas yra svarbesnis už istorikų apibūdinamą Jėzų. Vis 
dėlto istoriniai metodai gali padėti sužinoti, kiek yra patikimos 
ankstyvosios su Jėzumi susijusios tradicijos ir kaip galima šią 
stiprią asmenybę sutikti ne evangelijų ar jose aprašomų tradi-
cijų bei tiesų kontekste“, – teigia mokslininkas.
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Nusiðypsokime

Mūsų namuose religingumą didina 
svarstyklės. Kiekvieną rytą ant jų užlipusi 
mama garsiai šaukia: „O Dieve!“ 

Suvalkietis atlieka išpažintį:
– Tėve, nusidėjau...
– Kuo, sūnau mano?
– Paslėpiau žydą per karą ir už tai ėmiau iš 

jo po 20 dolerių per savaitę.
– Tai nuodėmė, bet kadangi gailiesi, eik, 

sūnau mano, ramybėje...
– Ačiū, tėve, bet turiu dar vieną klausimą...
– Klausau, sūnau mano...
– Ar galiu pasakyti tam žydui, kad karas 

jau baigėsi?

Viename mažame Amerikos mies-
telyje verslininkas nusprendė atida-
ryti barą toje pačioje gatvėje kaip ir 
bažnyčia. Klebonui tai nepatiko ir per 
kiekvieną pamokslą jis ragino parapi-
jiečius priešintis bei melsti Dievą, kad 
nubaustų akiplėšą verslininką. 

Likus dienai iki baro atidarymo 
kilo smarki audra su perkūnija, žaibas 
trenkė į pastatą ir jis sudegė iki pama-
tų. Bažnyčios vadovai apsidžiaugė, 
bet neilgam – baro savininkas padavė 
juos į teismą, reikalaudamas atlyginti 
nuostolius. Klebonas su parapijiečiais 
neigė, kad jie kokiu nors būdu prie to 
prisidėjo. Išklausęs abi puses, teisėjas 
tarė: „Kol kas nežinau, kokį sprendimą 
priimti, bet iš bylos duomenų akivaiz-
du, kad baro savininkas tiki maldos 
galia, o visa bažnyčios vadovybė kaž-
kodėl ne...“Vėlų vakarą Adomas grįžta namo iš ro-

jaus baro. Ieva tūžta:
– Turbūt turi kitą moterį!?
– Nekvailiok, juk tu – vienintelė moteris 

žemėje, – bando aiškintis Adomas ir nuei-
na miegoti. Po kurio laiko nubunda jausda-
mas, kad kažkas kutena krūtinę. Pamatęs 
Ievą nustemba:

– Ką čia darai?
– Tavo šonkaulius skaičiuoju, – piktai 

atšauna ji.

Mergina pristato tėvams savo suža-
dėtinį. Po pietų jos tėvas pasikviečia 
vaikiną pasikalbėti.

– Taigi, kokie tavo ateities planai?
– Studijuoti teologiją.
– Puiku, bet kaip ketini mano duk-

rai sukurti jaukius namus?
– Gilinsiuosi į Dievo žodį ir Jis vis-

kuo pasirūpins.
– O iš ko auginsite savo vaikus?
– Dievas mums padės.
Kiek vėliau merginos motina klau-

sia vyro:
– Na, kaip jis tau?
– Neturi nei darbo, nei pinigų ir, ko 

gero, mane laiko Dievu. 

Atostogaujanti moteris skambina vyrui:
– Ar namie viskas gerai? Katinas sveikas?
– Deja, nugaišo.
– Galėjai kitaip pranešti tokią liūdną ži-

nią, mane paruošti, pvz., sakydamas, kad jis 
vaikštinėja balkono turėklais ir... Na, o kaip 
mama?

– Ji vaikštinėja balkono turėklais...

Vienas senyvas žmogus pagaliau 
įsigijo klausos aparatą. Jo gyveni-
mas iš esmės pagerėjo. Po kurio 
laiko užsuka į parduotuvę padėkoti 
aparatą pasiūliusiam pardavėjui.

– Žinote, aš nepaprastai patenkin-
tas savo pirkiniu. Mano klausa taip 
pagerėjo, kad dabar netgi girdžiu, 
kas kalbama kitame kambaryje. 
    Pardavėjas pritaria:

– Ir jūsų vaikai turbūt patenkinti, 
kad ėmėte geriau girdėti.

– O, aš jiems to dar nesakiau. Kol 
kas tik klausausi. Ir jau du kartus pa-
keičiau savo testamentą.
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dirbti į Rygą. Padedant kitoms 
Europos provincijoms, 2014 m. 
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Deja, jame daug ko trūksta. 
Jūs taip pat galite prisidėti, kad 
čia greičiau įsikurtų Latvijos 
tikintiesiems patarnausianti 
jėzuitų bendruomenė. Prašytume 
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Jėzuitai kuriasi
Rygoje

T. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.



Laiðkai bi èiu liams 2014 2 (26)
Iðeina du kartus per metus

Lei dþia VðÁ Jë zui tø eko no mo tar ny ba

Didþio ji g. 34, LT-01128 Vil nius

Re dak to rë
Jû ra të Gra by të

Dai li nin kë
Jû ra të Ta mo ðiû nai të-Karaðauskienë

Sti lis të
Eg lë Gudavièienë

Tiraþas 1,5 tûkst. egz.

 Jëzuito
profilis 

Tæsti
Kristaus

misijà

Kas mus
ugdo

laiðkai
bièiuliams


