
Jėzuitai
2022 2

Krikščioniškai tikėti ir gyventi



4

Jėzuitai
2022 2

Mielieji skaitytojai, 
Vatikano II susirinkimo įkvėpti 
katalikai svarstė, kas yra Bažny-
čia. Vėlesniais dešimtmečiais, 
įsibėgėjant globalizacijai, vis 
dažniau imta klausti, kas yra 
Jėzus Kristus. Ar jis – vieninte-
lis Išganytojas? Prasidėjus  
XXI amžiui, vis dažniau  
klausiama, kas yra žmogus.
Žmogiškoji egzistencija neiš-
sisemia gebėjimu techniškai 
valdyti aplinką ir turėti iš to 
naudos. Mes esame ne tik 
protas, bet ir širdis, vaizduotė, 
meilė, ne tik laisvė, bet ir ins-
tinktas. Mums svarbus estetinis 
pasitenkinimas, žavėjimasis, 
nuostaba, džiaugsmas. Tai nu-
sako, ką reiškia būti žmogumi.
Tikiuosi, šiame žurnalo nume-
ryje rasite įdomių ir įkvepiančių 
tekstų apie įvairius žmogišku-
mo aspektus, apie visų mūsų 
pilnatvės ir išganymo siekį.

T. Vidmantas Šimkūnas, SJ
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Nuo pat pirmosios jėzuitų kartos Jėzaus Drau-
gijoje vietą galėjo rasti iš esmės bet kokios tau-
tos ar kultūros vyras, pajutęs pašaukimą sekti 
Jėzumi ir vadovautis ignaciškuoju dvasingu-
mu. Ir kitoms vienuolijoms įprastą tautų ir kal-
bų margumyną Draugijoje dar padidino misio-
nieriška vienuolijos dvasia, jėzuitišką pasaulį 
veikiai išplėtusi iki pat anuomet žinomų pa-
kraščių – Rytų ir Vakarų Indijų. XVII a. Ukrainos 
žemėse pradėję kurtis jėzuitai beveik niekada 
nepriklausė bendroms vienuolijos struktū-
roms su Lietuvos bendrabroliais, tačiau gyveni-
mo mobilumas, geografinis artumas, o XX a. II 
pusėje – ir gyvenimas bei veikimas toje pačioje 
Sovietų Sąjungoje lėmė tai, kad ukrainietiški 
motyvai, tarsi vyšyvanka, ne viena proga pra-
turtino ir papuošė Lietuvos jėzuitų istoriją. 

Iš Ukrainos kilę Lietuvos 
provincijos jėzuitai (iki 1773 m.)

1574 m. įkurta Lenkijos jėzuitų provincija 
apėmė visą Abiejų Tautų Respublikos terito-
riją, tad Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
buvusiuose jėzuitų namuose (Vilniuje, Po-
locke, Nesvyžiuje) gyveno ir dirbo ne vienas 
iš Ukrainos žemių kilęs jėzuitas. Tarp jų – ir 
tėvas Martynas Laterna (apie 1552–1598) iš 
Drohobyčiaus (dab. Vakarų Ukraina). Vilniuje 
jis baigė filosofijos studijas, o vėliau, eidamas 
karaliaus Stepono Batoro nuodėmklausio ir 
pamokslininko pareigas, su valdovo dvaru ne 
kartą lankėsi Lietuvoje. Tėvą Laterną, 1598 m. 
švedų nuskandintą Baltijos jūroje, Lenkijos 

ir Lietuvos jėzuitai vėliau gerbė kaip kankinį, 
nors formalaus jo kulto pripažinimo procesas 
niekada nebuvo pradėtas.

1608 m. iš Lenkijos jėzuitų provincijos at-
skyrus naują Lietuvos provinciją, joje atsidū-
rė ir kai kurie iš Ukrainos žemių kilę jėzuitai, 
nors jų gimtieji kraštai liko Lenkijos provinci-
jos sudėtyje. Tarp tokių pirmiausia minėtinas 
lvovietis Simonas Niklevičius (apie 1571–1632). 
Jis tapo antruoju Lietuvos provincijos pro-
vincijolu ir net du kartus ėjo Vilniaus kolegi-
jos-universiteto rektoriaus pareigas. Vilniaus 
universiteto bibliotekos rankraštyne išliko jo 
užrašų knygelė, vadinamoji „silva rerum“. Tarp 
joje užfiksuotų įvairenybių esama ir anekdotų 
(kaipgi be humoro), ir medicininių receptų bei 
patarimų, kaip gydytis ir saugotis nuo maro.

Dar kitoks iš Lvovo kilusio tėvo Benedik-
to Pauliaus Boimo (apie 1629–1670) atvejis. 
Jis buvo prie Lvovo lotynų apeigų katalikų 
katedros stovinčios garsiosios Boimų kop- 
lyčios-mauzoliejaus (1606–1615) statydintojo 
Grigaliaus Boimo anūkas, Lvovo gydytojo ir 
miesto tarėjo Pauliaus Jurgio Boimo sūnus, 
jaunesnysis jėzuito, Kinijos misionieriaus, My-
kolo Boimo brolis. Nežinia dėl kokių priežasčių 
1646 m. jis įstojo ne į Lenkijos (kaip brolis), o į 
Lietuvos provincijos naujokyną Vilniuje ir tapo 
šios provincijos nariu. Gyvenimo pabaigoje 
ėjo Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios pamoks-
lininko pareigas, čia mirė ir buvo palaidotas. 
Gyvendamas Vilniuje, parašė du poleminius 
veikalus, skirtus stačiatikiams. Nepaisant aki-
vaizdžios poleminės-apologetinės intencijos, 

Dr. Liudas Jovaiša

Lietuva ir Ukraina:  
jėzuitų istorijos  
perspektyva
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Boimas aniems laikams neįprastai pagarbiai 
kreipėsi į stačiatikius, vadindamas juos „mūsų 
mylimais broliukais“.

Vyskupas Ukrainoje –  
jėzuitas Lietuvoje

Per Abiejų Tautų Respublikos karą su Mask-
va ir Švedija Kijevo lotynų apeigų katalikų vys-
kupu buvo paskirtas iš Mažosios Lenkijos kilęs 
Tomas Ujejskis (1612–1689). Deja, Kijevo mies-
tą įjungus į Maskvos valstybę, jam taip ir nepa-
vyko užimti vyskupo sosto. Ujejskis Kijevo vys-
kupo titulą nešiojo tik nominaliai – rezidavo 
arba Varšuvoje (karaliaus dvare), arba Varmi-
jos vyskupijoje, kurioje turėjo kitų bažnytinių 
pareigybių, laidavusių jam pragyvenimą. Nuo 
pat jaunystės Ujejskis troško būti jėzuitas, bet 
apsisprendė tik sulaukęs beveik 65 metų am-
žiaus – nutarė atsistatydinti iš vyskupo pareigų 
ir 1677 m. įstojo į Lietuvos jėzuitų provincijos 
naujokyną Vilniuje. Jį atlikęs, išimties tvarka iš 
karto davė keturis iškilmingus paskutiniuosius 
(profeso) įžadus ir penkerius metus (1683–
1688) ėjo Vilniaus profesų namų vyresniojo 
pareigas. Baigęs šią tarnystę ir išvengęs pasky-
rimo provincijolu, mirė naujokyno namuose ir 
buvo palaidotas Šv. Ignaco (Ignoto) bažnyčioje.

Visą gyvenimą vyskupą, vėliau – tėvą jėzui- 
tą Tomą Ujejskį lydėjo šventumo garsas. Jį ypa-
tingai gerbė ir dvasininkai, ir vienuoliai, ir pa-
sauliečiai. 1648 m. Merkinėje ant savo sekreto-
riaus Ujejskio rankų mirė karalius Vladislovas 
Vaza, o 1686 m. į Vilnių atvykęs karalius Jonas 
Sobieskis atsiklaupęs prašė tėvą Tomą palai-
minti jį, jo palikuonis ir visą kraštą. Šventumo 
reputacija akivaizdžiai išsiskleidė Ujejskiui mi-
rus, kai žmonės dėjo prie mirusiojo kūno de-
vocionalijas ir prašė kokių nors velionio turėtų 
daiktų. Ypatingą tėvo Tomo reputaciją patvir-
tina ir Šv. Ignaco bažnyčioje jo kapo vietą pa-
ženklinusi epitafija, ir 1706 m. Braunsberge iš-
spausdinta Lietuvos provincijos jėzuito t. Jono 
Brikcijaus parašyta biografija.

1798 m. Rusijos valdžiai uždarius Šv. Igna-
co bažnyčią, susirūpinta perlaidoti gyvenimo 

šventumu pasižymėjusio vyskupo kūną. 1825 m.  
Lucko-Žitomiro vyskupo Kasparo Ciecišovskio 
iniciatyva Tomo Ujejskio palaikai buvo perkel-
ti į Žitomiro katedrą. Šia proga ekshumuotas 
vyskupo kūnas su procesija iškilmingai per-
neštas iš Augustinų bažnyčios į Šv. Kazimiero 
bažnyčią, kurioje prieš išgabenant palaikus į 
Žitomirą atliktos gedulinės pamaldos. Taip iš 
šventovės, prie kurios kadaise gyveno, vysku-
pas Ujejskis leidosi pomirtinėn kelionėn į gyve-
nime taip ir neregėtą savo vyskupiją. Įdomu, ar 
Žitomiro katedroje tebežinomas jo kapas?

Lietuvos jėzuitų pėdsakai  
Ukrainoje XX a.

Dabartinėje Ukrainos teritorijoje tebestūk-
so 1886–1939 m. Austrijos imperijoje ir Len-
kijos Respublikoje veikusios Chyrovo šv. Juo- 
zapo jėzuitų kolegijos (1886–1939) pastatų 
kompleksas (manoma ją buvus viena geriausių 
mokyklų Lenkijoje, o gal ir visoje Europoje). Ki-
tados tai buvo didžiulė internatinė mokykla su 
327 gyvenamaisiais kambariais ir klasėmis –  
jos valgomajame turėjo tilpti 550 mokinių, o 
pastatų koridorių ilgis siekė 2 km. Čia buvo 30 
tūkst. knygų biblioteka, geografijos, numiz-
matikos, archeologijos rinkiniai, chemijos ir 

T. Tomas Ujejskis, SJ (1612–1689)
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fizikos laboratorijos, botanikos sodas, obser-
vatorija, sporto salės, 4 teniso kortai, 8 sporto 
aikštelės, nuosava elektros stotis, skalbykla, 
malūnas, kepykla, infirmerija, dirbtuvės, pa- 
statai buvo aprūpinti vandentiekiu ir kanaliza-
cija. Šioje didžiulėje įstaigoje ir gausioje jėzui- 
tų bendruomenėje 1907–1910 m. pedagoginę 
praktiką atliko į Galicijos provinciją įstojęs pir-
masis XX a. lietuvis jėzuitas Benediktas And- 
ruška: dėstė rusų kalbą ir matematiką, buvo 
klasių auklėtojo padėjėjas ir korepetitorius, 
pakaitomis budėdavo prie ligonių.

Sovietmečiu Ukrainos katalikams patarna-
vo ne vienas Lietuvos jėzuitas. Pirmasis ke-
lius praskynė t. Vytautas Merkys (1927–2021). 
1974-aisiais išvykęs į Ukrainą, tėvas Merkys ten 
darbavosi 23 metus. Buvo vienintelis kunigas 
didžiulėje teritorijoje (aptarnavo apie 10 para-
pijų); netausodamas savęs jis nuolat keliauda-
vo pas žmones iš vienos vietos į kitą. Vietoje 
Hrečianų kapinių koplyčios t. Merkys pastatė 
naują Šv. Onos bažnyčią (pats ją suprojektavo 
ir vadovavo statyboms), išugdė septynis nau-
jus kunigus. 1990–1991 m. pagal savo projektą 
Chmelnickyje pastatė originalią dviejų aukštų 
Kristaus Karaliaus bažnyčią ir įkūrė naują, vie-

ną didžiausių regione, katalikų parapiją. Apie 
„otca Vytautasa“ veiklą sklido legendos, tad 
kai 1997 m. t. Merkys nusprendė grįžti į Lie-
tuvą, parapijiečiai buvo pasiryžę jėga neleisti 
išvykti mylimam kunigui. Tėvui Vytautui teko 
pabėgti iš parapijos nakčia išsikvietus greito-
sios pagalbos automobilį. Netrukus iš Ukrai-
nos pradėjo plaukti tikinčiųjų laiškai ir Žito-
miro vyskupo prašymai grįžti, į Lietuvą atvyko 
netgi prašytojų delegacija...

Įkvepiančiu tėvo Merkio pavyzdžiu sekė 
ir kiti Lietuvos jėzuitai, tačiau jų apaštalavi-
mas Ukrainoje buvo gerokai trumpesnis ir, 
žinoma, ne toks reikšmingas. 1978–1981 m. 
Vinicios mieste kunigavo t. Kazimieras Žilys 
(1945–2021), o 1979–1983 m. Podolės Kame-
nece – t. Jonas Zubrus (1924–2020). 1982 m. 
slapta įšventintas kunigu, į Ukrainą buvo iš-
vykęs ir t. Jonas Boruta, tačiau netrukus sau-
gumiečiai jį privertė grįžti.

Šioje istorijos vietoje būtų galima dėti taš-
ką, tačiau gyvenimas rašo kablelį: šiandien 
jėzuitų mokyklos Lietuvoje priima mokinius 
ir mokytojas iš Ukrainos, o jėzuitų namuose 
glaudžiasi karo pabėgėliai. Galvojant apie atei-
tį, belieka baigti daugtaškiu... 

Chyrovo jėzuitų kolegija (iki 1939 m.)
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Kai mane pasiekė kraupi žinia apie Rusijos 
sukeltą karą Ukrainoje, labai greitai iškilo 
giliai atmintyje užkišti ir užšaldyti prisimini-
mai apie, atrodo, taip neseniai Rusijos vyk-
dytą terorą, persekiojimą, melą ir priespaudą 
Lietuvoje. Sunku buvo patikėti, kad šiandien 
pasaulyje kas nors gali kėsintis į laisvą, nepri-
klausomą, didžiausią Europos valstybę ir pra-
dėti jos naikinimą, todėl parašiau žinutes vie-
nam pažįstamam Kijeve bei mūsų seserims į 
Moldovą ir pasiteiravau, ar tikrai ten vyksta 
karas. Labai norėjosi sulaukti neigiamo atsa-
kymo, deja...

Iškart kilo mintis, kad būtina nedelsiant ką 
nors daryti dėl Ukrainos, visų pirma – prašyti 
pagalbos iš Dangaus. Tuoj pat pasakiau ma-
mai, kad labai reikia melstis už Ukrainą, nes 
ten vyksta negeri dalykai (vakare nenorėjau 
jos jaudinti pasakydama visą tiesą), o ji – lais-
vės kovų dalyvė, partizanų ryšininkė, dar ne-
turėdama jokių žinių apie pradėtą karą Ukrai-
noje, – atsiliepė: „Mes daug kraujo praliejome 
dėl laisvės, laisvė brangiai kainuoja“, ir pasi-
ėmė rožinį. Iš patirties žinau, kad jos maldos 
visada išklausomos, todėl tai ramino ir guodė. 

Po keleto valandų šiek tiek nurimusi mąs-
čiau (ne tik aš, bet ir daugelis mūsų bendruo-
menės seserų), kaip mes, kaip vienuolinė 
bendruomenė, dar galėtume padėti ukrainie-
čiams. Pasitarusios nusprendėme, kad savo 
namų bendruomenėse ne tik melsimės už 
Ukrainą, bet suteiksime pastogę, prieglobstį 

ir kitą būtiną pagalbą nuo karo bėgantiems 
ukrainiečiams. Tad Eucharistinio Jėzaus sese-
rų bendruomenės Moldovoje, Latvijoje ir Lie-
tuvoje apgyvendino keliolika šeimų, dažniau-
siai – mamas su mažamečiais ir mokyklinio 
amžiaus vaikais. 

Kai į namus atvyko pirmieji karo pabėgėliai, 
visos seserys išgyveno panašius jausmus –  
dažniausiai kilusį jaudulį. Ne visada buvo  
lengva rasti tinkamą žodį (ne dėl kalbos bar-
jero) ar paguosti atvykusius, bet turbūt kie-
kviena turėjome galimybę iš naujo mokytis 
tiesiog būti šalia kenčiančio. Iki ašarų dau-
gelį iš mūsų jaudino atvykusių ukrainiečių 
žiaurios karo patirtys ir istorijos bei šiame 
kontekste žmonių priimti apsisprendimai ir 
sprendimai. Daugelis pabėgėlių atkeliavo iš 
Kijevo, Zaporožės, Žitomiro, Charkovo bei 
kitų miestų ar apylinkių. Prisimenu, kai vie-
ną pagyvenusių sutuoktinių porą, atvykusią į 
Lietuvą iš Žitomiro, naktį pasitikau autobusų 
stotyje, jie visą kelią (kol nuvykome iki apgy-
vendinimo vietos) dėkojo Dievui ir džiaugėsi, 
kad pas mus tylu, nesigirdi sirenų ir šaudymų. 
Čia jie jautėsi saugūs. Senyvas beveik aklas 
vyriškis, Jekaterinos vyras, buvo nusprendęs 
pasilikti karo kamuojamoje Ukrainoje ir čia 
laukti mirties, bet žmona jį įkalbėjo vykti kar-
tu. Žavėjausi jos kantrybe ir gebėjimu nepa-
simesti sunkiose situacijose, nes tik jose at-
siskleidžia, kas yra tikroji meilė ir ištikimybė. 

Antrąją karo savaitę apgyvendinau porą 

Dangaus muzika karo fone
Ses. Judita Stankūnaitė, SJE
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jaunų motinų, automobiliu ištrūkusių iš karo 
siaubo su trimis vaikais ir pora augintinių.  
Jos – puikus pavyzdys, kaip reikia mokėti 
realiai įvertinti tikrovę, nenuleisti rankų ir 
neprarasti vilties. Maniau, tikrai viską apgal-
vojau, kad kuo nuoširdžiau juos sutikčiau ir 
priimčiau. Juk nupirkau ir paruošiau maisto, 
paklojau lovas, net parūpinau dantų šepetėlių 
ir pastos, bet, mano nustebimui, dar nespėju-
sios atsigauti po varginančios kelionės, mote-
rys prašė padėti susirasti bet kokį darbą, kad 
galėtų išlaikyti vaikus, nes jų vyrai liko ginti 
Tėvynės. Zaporožėje jos turėjo savo privačią 
medicinos kliniką ir ten dirbo. Kaip ir dau-
geliui kitų, atvykusių į svetimą kraštą, buvo 
nejauku prašyti valytojos, kasininkės, parda-
vėjos ar panašaus darbo, bet jos išdrįso. Ačiū 
Dievui, suradome darbą pagal specialybę. 
Mane sujaudino klinikos, į kurią kreipiausi, 
vadovų geranoriškumas ir nuoširdumas. Su-
laukiau nemažai skambučių su darbo pasiū-
lymais ir didžiulį, nuoširdų norą padėti mūsų 
broliams ir seserims. Tai uždega...

Kai sutikdavau mūsų namuose gyvenan-
čias motinas ir klausdavau, kaip jos jaučiasi, 
iškart sulaukdavau atsakymo: mums viskas 
gerai, kitiems taip gerai nepasisekė kaip 
mums, tačiau apimdavo nerimas dėl jų už-
spaustų jausmų, nes akyse mačiau, kad po 
atsakymu „gerai“ slypi kur kas daugiau – gal-
būt pyktis, skausmas, liūdesys ar gedulas. 
Prireikė laiko, kad jos galėtų pasidalinti tuo, 
kas tikrai gyva širdyse. Moterys prisipažino, 
kad kiekvieną vakarą, užmigdžiusios vaikus, 
verkė ir sielvartavo. Tikrai taip, nes ryte jas 
matydavau nuo ašarų patinusiomis akimis. 
Ačiū Dievui, kad jos galėjo išlieti bent pirmąją 
dozę savo širdgėlos ir liūdesio... Kai daugiau 
šviesos ir giedros atsirado jų akyse bei širdy-
se, šviesiau pasidarė ir man.

...Kiekvieną dieną vis daugiau pabėgėlių 
pasiekdavo Lietuvą, gaila buvo matyti pasi-
metusius ir pavargusius žmones. Bet jei ne-
pajėgi visų apgyvendinti, gali rasti būdų ki-
taip jiems padėti. Daugelis iš mūsų lankėme 
ir tebelankome kitur apgyvendintas šeimas 

ar vaikus, priimtus į vaikų namus. Kartais 
besiklausant karo paliestų šeimų istorijų bei 
patirčių apimdavo neviltis, skausmas ir liūde-
sys, kodėl niekaip negalima šių baisybių su-
stabdyti, ir tiek daug skausmo patiria nekalti 
žmonės. Prisipažinsiu, kad reikėjo mokytis iš 
naujo pasirinkti viltį ten, kur jos nesimato ir 
atrodo, kad išvis nėra. 

 Lankydama keletą ukrainiečių šeimų, apsi-
stojusių kaimo vietovėje, supratau, kad kartais 
paskubomis surasta darbo vieta (nors Jana la-
bai norėjo dirbti) gali sukelti daug skausmo. 
Prabilusi apie darbą, gautą kavinėje, moteris 
pradėjo garsiai raudoti. Iš pradžių buvo sunku 
suprasti, kas vyksta, bet vėliau paaiškėjo, kad 
toje kavinėje paprastai lankosi daug rusų tau-
tybės vyrų. Jana prisipažino, kad negalės jų 
aptarnauti, nes rusų kareivių padarytos žaiz-
dos tokios gilios ir skausmingos, jog reikia 
daug laiko ir saugios erdvės joms gyti. 

Kai kitame kaime aplankau tris jaunas 
ukrainietes mamas su devyniais mažamečiais 
vaikais (mažiausiasis gimė antrą karo dieną), 
sujaudina šių motinų vienybė ir laikymasis 
išvien, padedant viena kitai. Jos moka dalin-
tis viskuo, net vienu vaikišku vežimėliu devy-
niems mažyliams. Bet kartu supratau: nors tai 
labai kilnu ir gražu, vis tiek joms labai reikia 
pagalbos, būtina pasirūpinti jų buitimi (nors 
moterys kaskart sakydavo, kad nieko nesto-
koja). Kai važiuodavau namo jas aplankiusi, 
vis kildavo nauja mintis, kuo galiu šias šeimas 
pradžiuginti ir palengvinti jų kasdienį gyveni-
mą. Esu dėkinga Dievui ir geriems žmonėms, 
nes tos mintys greitai virsdavo tikrove. Kar-
tais užtekdavo parašyti feisbuko paskyroje, 
kad ukrainiečių šeimai trūksta konkrečių 
daiktų, ir tuojau kas nors atsiliepdavo, pa-
rašydavo, kuo gali padėti. Ypač greitai į pra-
šymą reaguodavo jaunos mamos. Ačiū joms! 
Atsiliepimas į pagalbos šauksmą paliečia ir 
davėjo, ir prašytojo giliausias stygas, ir taip 
suskamba gražiausia muzika, kurios vardas –  
meilė ir gailestingumas. Kaip norisi, kad ši 
muzika vis lietųsi ir nenutiltų, nes ji tikrai turi 
dangišką skonį... 
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Taip jau nutiko, kad mes tapome ryškiai be-
sikeičiančio Bažnyčios veido liudininkais. Da-
bar tikintieji lanko bažnyčią dėl kitokių moty-
vų, nei tai darė jų tėvai ir protėviai. Natūralu, 
kad klausiame, kokia bus ateities Bažnyčia ir 
ar tikintieji joje dar ras tai, ko giliai trokšta. 
Jėzuitas Karlas Rahneris mums paliko tokią 
ištarmę: „Atsidavęs ateities krikščionis bus 
arba mistikas, kuris „kažką“ patyrė, arba jo 
apskritai nebebus.“ Tam pritaria ir dvasingu-
mo teologai, ragindami peržvelgti šiandienos 
dvasingumą ir jį atnaujinti mistikos patirčių 
akivaizdoje. Kalbame apie tam tikrą kiekvieno 
krikščionio mistinę dimensiją, atpažįstamą 
labiau ar mažiau netobulame kasdieniame 
gyvenime ir daugiau ar mažiau intensyvioje 
tiesos patirtyje, dėl kurios mes įgyjame savo 
tapatybę. Ir pati krikščionybė turi šią mistinę 
dimensiją, pasireiškiančią kasdieniame kiek- 
vieno krikščionio gyvenime ir parengiančią 
tikinčiuosius sąmoningai ir valingai patirti 
tiesioginę Dievo akivaizdą, kurią iki galo išgy-
vensime amžinybėje. 

Bėda ta, kad šiandien mistika vis dar su-
prantama kaip ypatinga dovana, o gal „pra-
keiksmas“, skirtas pavieniams, dažnai per-
dėm šventiems, o kartu keistiems asmenims, 
dovanai gavusiems tokią privilegiją, pasireiš-
kiančią per vadinamąją „įlietąją kontemplia-
ciją“, dažnai lydimą kūno ir sąmonės funkcijų 
praradimo, dvasios pagavų, ekstazių, vizijų ir 
kitokių sunkiai paaiškinamų reiškinių. Senes-
niuose dvasingumo vadovėliuose galima rasti 
teiginių, nurodančių, kur krikščionio gyveni-
me yra vietos mistikai: ogi tik tam tikrų Dievo 
išrinktų asmenų, padariusių didelę pažangą 

asketinėse praktikose, gyvenimuose, tarsi 
vainikuojant asketinį gyvenimą jautresniu ir 
atidesniu santykiu su Dievu. Pats dvasingu-
mas dažnai tapatinamas ne su mistika, o su 
askeze, tai yra grynai žmogiška dvasine veikla 
ir pastangomis, sąmoningai ar ne užtemdant 
pirminį Dievo malonės veikimą ir iniciatyvą. 

Iš tiesų mistika mūsų tikėjime užima daug 
svarbesnę vietą. Pati mistikos sąvoka siekia 
antikos laikus. Žodis „mysterion“ yra kilęs iš 
žodžio „mistikos“ (veiksmažodis „myo“ reiš-
kia „tylėti, užmerkti akis“), kuris helenistine 
prasme nurodo į misteriją: slaptą įšventinimo 
ritualą, leidžiantį žmogui susisiekti su dieviš-
kąja sfera. Taigi, mistika – slapta ir sąmonei 
neprieinama tikrovė, atskleidžiama per ini- 
ciaciją. Krikščionybėje – tai Dievo išganingo-
jo slėpinio patirtis, kai dieviškoji tikrovė, nors 
visada paslėpta, tapo visiems krikščionims 
bendru tikėjimo ir Dievo patirties objektu, jo 
meilės apsireiškimu, tačiau ne žmogaus ini-
ciatyva ir suvokimu, bet malone Dievo, kuris 
apsireiškia Jėzuje Kristuje. Mistinio gyveni-
mo viršūnė yra veiksminga vienybė su Jėzaus 
Kristaus Dievu, kurią galima įgyvendinti tik 
per antgamtinę malonę. Štai kodėl krikštas 
su jo teikiama malone yra mistinis atgimi-
mas Trejybėje ir dieviškoje šeimoje, augant 
ir keliaujant link galutinio susivienijimo su 
dieviškaisiais Asmenimis amžinybėje. Todėl 
mistinę patirtį reikėtų suprasti kaip krikščio-
niškosios egzistencijos pilnatvę ir tikėjimo 
gelmę. 

Kalbame apie tuos pačius tikėjimo slėpi-
nius, pažįstamus iš Bažnyčios mokymo, šven-
čiamus ir patiriamus liturgijoje, išgyvenamus 

Kasdienybės mistika
T. Mindaugas Malinauskas, SJ
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patarnaujant gailestingumo darbais savo ar-
timui. Šiomis priemonėmis naudodamasis 
tikintysis tikėjimo slėpinius gali visapusiškai 
išgyventi, giliai pažinti Kristų ir megzti vie-
nybės ryšį su juo, net ir visiškai nieko neži-
nodamas apie pagavas, vizijas ir specialius 
mistinius pažadus. Slėpiniai yra Dievo numa-
tyta ir nustatyta bendravimo su juo vieta, kur 
aukštesnė Dievo tikrovė ir žemesnė kūrinių 
tikrovė viena kitą persmelkia, pamažu viena 
kitą apima ir perkeičia. Tik slėpiniai teikia pa-
guodą, nes jie yra malonės veikimas, gydantis 
giliausią mūsų egzistavimo žaizdą, įtrūkį tarp 
žmogaus ir Dievo. Atsiliepdami į Dievo ma-
lonės veikimą giliu nusižeminimu, tikintieji 
leidžiasi į tam tikrą sielos procesą – artinasi 
prie Bažnyčios dogmomis apibūdintų dieviš-
kų slėpinių; vis giliau juos kontempliuodami, 
jie iš esmės yra perkeičiami, kad taptų pajė-
gūs priimti mistines patirtis.  

Nors Bažnyčios pripažintų mistikų patirtis 
iš pirmo žvilgsnio atrodo skirtinga nuo mūsų 
kasdienių krikščioniškų patirčių, tačiau teo-
logų gerai išanalizuota atskleidžiant esminius 
momentus, ji nurodo į kiekvieno krikščionio 
mistinės patirties egzistavimą, jos ypatybes ir 
gaires, kurių laikydamasis krikščionis tampa 
vis jautresnis mistinėms patirtims. Pirmiau-
sia tai pasireiškia augančiu sąmoningumu, 
padedančiu įžvelgti Dievo buvimą ir veiki-
mą žmoguje bei pasaulyje ir atskirti įprastas 
krikščioniškas patirtis nuo mistinių. Dėl šio 
augančio sąmoningumo krikščionis atpažįs-
ta tiesioginį Dievo mezgamą santykį su juo ir 

jautriai atsiliepia į galimybę vienytis su Dievu. 
Tiesioginį santykį su Dievu reikia supras-

ti kaip Dievo ieškančio žmogaus troškimo 
intensyvėjantį išsipildymą, o vienijimąsi su  
Juo – kaip vis didesnį šio troškimo perkei-
timą į visišką bendrystę su Dievu. Šios pa-
tirtys ir jų pažinimas visada kviečia aukotis 
dėl artimo gėrio ir išganymo, vis radikaliau 
atsiduoti Dievo slėpiniui, nukryžiuoto ir pri-
sikėlusio Kristaus Dvasiai, kuri pamažu api-
ma visą gyvenimą. Žinoma, kad tokia eilinių 
krikščionių bendrystė su Dievu paprastai 
būna dalinė ar nevisavertė, dažnai pertrau-
kiama savanaudiškumo ar žemiškų rūpes-
čių, bet krikščionis kaskart yra kviečiamas 
atsiversti ir gilinti šią patirtį. Mistinė patirtis 
siejasi su pačia išganymo ir šventumo esme, 
todėl apima visą žmogų, perkeisdama, įtvir-
tindama dorybėse, išlaisvindama jį nuo jo 
paties, kad darytų gerus sprendimus, atitin-
kančius Dievo valią. Mistinė patirtis, kaip ir 
kiekviena krikščioniška patirtis, reiškia gy-
venimą teologinėmis tikėjimo, vilties ir mei-
lės dorybėmis, kurios veiksmingai suvienija 
žmogų su Dievu ir padeda gyventi tikrąja, ne 
egoistine, savastimi. 

Dabar, kai šiek tiek labiau pasigilinome į 
kasdienės mistikos galimybę krikščionio gy-
venime, reikėtų bent savo sąmonėje stengtis 
„numitinti“ mistinę Dievo patirtį ir įžvelgti ją 
eilinio krikščionio gyvenime, kuris orientuotas 
į transcendenciją, kaip normalią ir priimtiną 
gyvenimo dalį, nors ir išlaikant visišką švento-
jo slėpinio nesuvokiamumą bei kilnumą. 
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Kas yra Krikščioniškojo gyvenimo bendruo-
menė jums, kaip pasaulio bendruomenės 
pirmininkui... 

Pirmiausia bendruomenė yra ignaciško-
sios šeimos narė. Ignaciškasis dvasingumas 
mus susieja tarpusavyje ir su jėzuitais, nes 
dalijamės tuo pačiu šv. Ignaco dvasiniu pa-
veldu. Ignaco kvietimas ieškoti Dievo visuose 
dalykuose ir rasti jį kasdienybėje išties yra 
pasauliečius guodžiantis. Šiuo metu pasau-
lio KG bendruomenė vienija 23 tūkstančius 
narių 70-yje šalių visuose žemynuose. Na- 
cionalinės bendruomenės paprastai steigiasi 
ten, kur istoriškai jau seniai veikia jėzuitai, 
ir dažnai mūsų bendruomenę žmonės su-
randa būtent per jėzuitus. Tačiau dabar jau 
yra pavyzdžių, kai bendruomenė steigiasi ir 
šalyse, kuriose jėzuitai savo istorijos neturi. 
Vadinasi, bendruomenė yra brandi ir pati turi 
ką pasiūlyti žmonėms, gali juos sudominti 
ir patraukti. Pvz., Naujojoje Zelandijoje arba 
Švedijoje, kur jėzuitų labai nedaug, KG bend- 
ruomenė pradėjo kurtis ne jėzuitų, o pasau-
liečių iniciatyva, ir tokie faktai džiugina. Mes 
esame laimingi, nuolat galėdami remtis jėzui-
tų dvasiniu artumu, brolyste ir bendradarbia-
vimu, bet turime savo kelią, esame atsakingi 
už savo narių ugdymą ir bendruomenės tęsti-
numą užtikriname patys. Šalyse, kur jėzuitų 
likę labai mažai, kaip tik KG bendruomenė 
tampa atsakinga už ignaciškojo dvasingumo 
išlaikymą ir perdavimą. Jėzaus Draugija nere-
tai kviečia pasauliečius perimti kai kurias jų 

veiklos sritis – rekolekcijų namus, mokyklas 
ar universitetus Pvz., už jėzuitų vidurinių mo-
kyklų tinklą Belgijoje, taigi ir už ignaciškosios 
ugdymo charizmos puoselėjimą, yra atsakin-
gas pasaulietis, o jo asistentas yra jėzuitas. 
Panašus bendradarbiavimas neišvengiamas, 
nes dalyvaujame ne vien jėzuitų, bet paties 
Kristaus misijoje. Čia mes esame partneriai, 
ir tai mus skatina visapusiškai augti. 

...ir kaip bendruomenės nariui?
Kadangi mes su žmona esame pasauliečiai 

ir mūsų aiškus pašaukimas buvo kurti šeimą, 
KG bendruomenė yra vieta, kur mes galime 
puoselėti savo meilę ignaciškajam dvasin-
gumui. Bendruomenė, kitaip sakant, grupė 
asmenų, būdama pasaulyje ir drauge su mu-
mis ieškodama Dievo visuose dalykuose, su-
sidurdama su tais pačiais gyvenimo iššūkiais 
šeimoje, darbe, visuomenėje, padeda mums 
daryti įžvalgą. Pokalbis grupelėje, bend- 
ra paieška to, kas tinkamiausia kiekvienam 
iš mūsų, yra kas kita nei asmeninis dvasinis 
palydėjimas. Jau 40 metų esu bendruomenės 
narys ir visada stebiuosi tuo, kad grupelės „ko-
lektyvinis protas“ veikia kitaip ir yra subtiles-
nis nei pavienių žmonių protų suma. Žmonių, 
siekiančių vienas kitam padėti atpažinti Dievo 
buvimą, tarpusavio sąveika padeda pamatyti 
ir suvokti dalykus, kurių neįžvelgtų net pats 
protingiausias ar aiškiaregystės dovaną turin-
tis pavienis žmogus. Tai ne paviršutiniškas po-
jūtis, jis leidžia užsimegzti tvirtai draugystei, 

Pokalbis su gegužę Lietuvoje viešėjusiu ir Šiluvoje 

surengtam ugdymo savaitgaliui vadovavusiu  

pasaulio Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės  

Vykdomosios tarybos pirmininku  

DENISU DOBBELSTEINU.

BENDRUOMENĖ:  
svajonės ir tikrovė
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paremtai Dievo ieškojimu. Kal-
bantis su bičiuliais jėzuitais, kai 
kurie net šiek tiek pavydi mums 
šios bendruomeniškumo patir-
ties. Savo misijose jėzuitai dažnai 
veikia po vieną, net ir gyvendami 
bendruomenėje, mažai laiko lei-
džia kartu, tad kartais man sako, 
kad KG bendruomenė, kurią jie 
pažįsta kaip palydėtojai ar asis-
tentai, yra brangi draugystės su 
Dievu vieta, parodanti, kaip gali būti kartu 
skirtingi, bet tą patį tikslą turintys žmonės.

Ką KG bendruomenė gali pasiūlyti šiandien 
gyvenimo prasmės ieškantiems žmonėms?

Vertindamas paskutiniųjų trejų metų savo, 
kaip pasaulio bendruomenės pirmininko, pa-
tirtį galiu pasakyti, kad joje vyksta didelių po-
kyčių. Ankstesnė bendruomenės karta buvo 
labiau įsitraukusi į dvasines paieškas, turėjo 
glaudesnių ryšių su ignaciškojo dvasingumo 
vienuolijomis ir bendruomenę pažindavo jau 
įgijusi dvasinių pratybų patirties. Mes turėjo-
me kartą pasauliečių su stipriu transcendenci-
jos potyriu. Bendruomenėje jie rasdavo aplin-
ką, kur šita pamatinė patirtis galėjo skleistis 
ir būti puoselėjama. Dabar yra kitaip. Žmonės 
tebeieško prasmės, bet nebūtinai turi prie-
monių, o kartais ir drąsos, įvardinti, kad ieško 
būtent transcendencijos, susitikimo su Die-
vu. Kai kuriuose pasaulio kraštuose sekulia-

rizacija vyko taip greitai, kad 
dažnai čia žmonės nebeturi 
krikščioniškos aplinkos, nebe-
gauna krikščioniško ugdymo, 
taigi nebeturi ir priemonių, 
padedančių suvokti, kokie yra 
jų giluminiai troškimai. Tad 
labai vilčiausi, kad KG bend- 

ruomenė bus atvira priimti tuos, kurie ieško 
prasmės. O tam reikia pradėti naudoti kitokią 
kalbėseną, atverti kitas duris, kad jas rastų 
žmonės, turintys kitokią patirtį nei mes. Ir 
kad Dievo paieška pasaulyje, kuri jiems buvo 
neįsivaizduojama, pasirodytų verta dėmesio ir 
tam tikros rizikos.

Galbūt pagrindinės durys į mūsų bend-
ruomenę nebebus tyliosios savaitės rekolek-
cijos, nes žmonės tik vėliau pajėgs atpažinti, 
ar tai jiems tinka. Nuoširdžiai ieškodami Die-
vo, anksčiau ar vėliau bendruomenės nariai 
pajunta troškimą likti tyloje su Viešpačiu ir su-
pranta, kad dvasinės pratybos iš tiesų yra pri-
vilegijuotas kelias, leidžiantis pasiekti mū-sų 
pačių gelmes, kuriose ir randame Dievą. Gal-
būt šiandien didžiausia dovana, kurią bend- 
ruomenė gali įteikti visiems, ieškantiems 
prasmės, yra žinia, kad vertėtų ieškoti būtent 
Dievo, kad tai įmanoma ir kad tos paieškos 
nesuriša rankų, neatima mūsų laisvės.

DVASINGUMAS

Dalios Kubilienės nuotr.

BENDRUOMENĖ:  
svajonės ir tikrovė
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Vis dėlto KG bendruomenė savo nariams ke-
lia tam tikrų reikalavimų...

Bendruomenė prašo, kad reguliariai vyktų 
grupelių susirinkimai, kad būtų puoselėjama 
ištikimybė grupelei, tačiau matome, kad jau-
niausiems bendruomenės nariams šiandien 
reikia didesnio lankstumo. Tie, kuriems pati-
kėta atsakomybė už bendruomenę, neatsisa-
kydami pamatinių jos reikalavimų, vis dėlto 
turėtų turėti kantrybės ir stengtis prisitaikyti 
prie jaunimo poreikių. Tad, jei būdavo įprasta 
rinktis kas dvi savaites, galbūt jaunimo grupe-
lė galėtų rinktis kartą per mėnesį. Jeigu jauni 
žmonės dėl studijų ar darbo metams kitiems 
išvyksta, tai turėtų nesudaryti problemų ir jie 
būtų laukiami grįžtant. Taip pat galvoju apie 
mūsų pasiūlymus maldai. Turi įvykti revoliu-
cinis pokytis parenkant muziką bei įvaizdžius. 
Šiandienos jauniems žmonėms nebetinka tai, 
ką naudojome prieš 50 metų, tad reikia būti 
išradingiems. Kitaip sakant, tvirtai remiantis 
į mūsų dvasines šaknis, ieškoti naujų simbo-
lių, naujos estetikos, kuri perteiktų tą pačią 
žinią, bet būtų kur kas labiau kalbanti jau-
niems žmonėms, atliepianti į jų estetinius po-
reikius. Tai tik keletas pastebėjimų, manau, 
ilgainiui suprasime, kokių pokyčių dar reikia. 
Į pasaulio bendruomenės Vykdomąją tary-
bą rengiamės kooptuoti du jaunus 28-erių ir  
35-erių metų žmones, kad mums padėtų 
įžvelgti, kas bus svarbu bendruomenei 
ateityje, kad padėtų nujausti būsimus poky-
čius ir mums netektų vien į juos reaguoti. 

KG bendruomenė yra Bažnyčios dalis, o ji 
šiuo metu susiduria su dideliais iššūkiais, 
mąstydama apie sielovadą žmonių, ne vi-
suomet gyvenančių pagal Bažnyčios moky-
mą. Kokių pokyčių čia įžvelgiate?

Kaip bendruomenės narys, labai didžiuo-
juosi tuo, kad visur, kur turėjau galimybę 
lankytis, mačiau visišką atvirumą realybei. 
Bendruomenė mato tikrovę, ją įsivardija ir tai 
yra išlaisvinantis dalykas. Kai susiduriame su 
sunkumais – ar tai būtų lytinio išnaudojimo 
atvejai, ar gyvenimo situacijos, kurios nebū-

tinai atitinka Bažnyčios mokymą, – visada 
svarbu pripažinti tikrovę ir remtis tuo, kas yra. 
Esu teisininkas, žinau taisyklių svarbą. Bažny-
čioje mes taip pat turime taisykles, kuriomis 
remiamės ir kurios labai vertingos darant 
pasirinkimus. Tačiau jeigu gyvenimas klos-
tosi kitaip, nei įsivaizdavome, į realybę pir-
miausia reikia žvelgti ne per taisyklių prizmę, 
nes tai sukelia kaltės jausmą, o gerbti kiek- 
vieną konkretų žmogų ir tęsti įžvalgos proce-
są remiantis jo išgyvenama situacija. Mes vi-
sada turime ką pasakyti žmonėms, esantiems 
už Bažnyčios mokymo nustatytos ribos. La-
bai didžiuojuosi, kad mūsų bendruomenėje į 
tai žvelgiama atvirai, be baimės ir kad dėl to 
šiems žmonėms pavyksta išlaikyti ryšius su 
Bažnyčia. Kai popiežius mus kviečia eiti į pari-
bius, mūsų bendruomenei tai reiškia likti atvi-
riems asmenims, kurie jaučiasi juose esantys. 
Galiu užtikrinti, kad KG bendruomenė neska-
tina ribinių situacijų, bet yra vieta, kur vyrau-
ja visiška pagarba ir kur dialogas įmanomas, 
kad būtų išlaikyta tai, kas svarbiausia – ryšys 
su Kristumi. Mes galime būti sutaikinimo vie-
ta, jeigu neapribojame Dievo gailestingumo. 
Manau, kad visų mūsų troškimas yra eiti nuo 
gero prie geresnio, o ne nuo vienos mirtinos 
nuodėmės prie kitos mirtinos nuodėmės. Bet 
pirmuoju atveju reikalinga pagalba ir manau, 
kad geriausias dalykas, kurį galime pasiūlyti, 
yra mūsų atvirumas bendruomenėje, ir toliau 
atkakliai ieškančioje Dievo. 

Kai nusprendi atsiduoti tokiai tarnystei 
kaip mano, privalai svajoti apie rytdienos 
bendruomenę, numatyti planus ateičiai, ta-
čiau tarnaujant tavasis supratimas dažnai 
atsitraukia susidūręs su bendruomenės rea- 
lybe. Tarnystė yra tam tikras nuolankumo iš-
bandymas. Nuolat turiu derinti savąsias sva-
jones apie bendruomenę ir tarnauti realiai 
bendruomenei, kuri dažnai nustebina. Kar-
tais ji atrodo šiek tiek per lėta, o kartais gero-
kai viršija mano lūkesčius...

Kalbėjosi ir iš prancūzų k. vertė  
Jūratė Grabytė
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Jau nuo muzikos studijų laikų domėjausi ir 
iki šiol domiuosi labai subtiliu ir įtraukiančiu  
klausimu apie muzikos ir dvasingumo san- 
tykį – kaip ir kokiomis išraiškos priemonė-
mis muzikos kūrėjai gali padėti klausytojui 
atsiverti autentiškai dvasinei patirčiai, labiau 
priartėti prie Dievo žodžio, jį geriau apmąsty-
ti ir pritaikyti savo kasdienybėje. Be abejo, ir 
pats muzikos menas, ir autentiškas dvasingu-
mas yra atskiros ir gana plačios sritys, reika-
laujančios tam tikro išmanymo, dėmesingo 
ir kantraus gilinimosi, nuolatinės praktikos, 
netgi atskirų specializuotų studijų. Todėl, 
šiame straipsnyje nebandydamas išnarplioti 
visų galimų subtilybių, jūsų dėmesiui patei-
kiu kelias supaprastintas ištraukas iš savo 
teologijos studijų baigiamojo darbo, kuriame 
tyrinėjau tikriausiai daugumai puikiai žinomą 
ir ne kartą girdėtą Johano Sebastiano Bacho 
Pasiją pagal Matą. Išsamiau nagrinėjant šį pa-
saulinės muzikos šedevrą įvairiais pjūviais –  
biblinio teksto egzegezės, literatūrinės libre-
to bei muzikologinės analizės – kėliau klau- 
simą: kaip kompozitorius organizuoja muzi-
kinę medžiagą, kokius galimus dvasinio ug- 
dymo(si) principus išryškina būtent tokia gar- 
sinė architektūra ir kodėl pagrįstai J. S. Bachą 

galime vadinti ne tik talentingiausiu visų lai-
kų muzikos kūrėju, bet ir tikru dvasinio gyve-
nimo žinovu bei teologu. 

Šio straipsnio skaitytojams, kurie galbūt 
jausis šiek tiek pasimetę tarp įvairiausių neži-
nomų terminų ir sąvokų, patariu neišsigąsti ir 
pamažu, kantriai leistis ne tik į skaitymo, bet ir 
muzikinį-dvasinį nuotykį, geriausia – su Bib- 
lija rankose ir klausantis kūrinio įrašo, nes 
šito straipsnio tikslas yra noras pasidalinti 
netikėtais atradimais ir paskatinti naujai bei 
kūrybingai išgyventi dvasines patirtis. 

Muzikinio kūrinio klausymasis 
kaip dvasinės patirties įžanga

Kaip milžiniškos gotikinės katedros žavi 
savo architektūrinės struktūros didingumu, 
taip kiekvienas muzikos kūrinys mus pake-
ri išradingu garso struktūros išdėstymu bei 
harmonijos grožiu. Tačiau toks vertinimas 
liktų perdėm paviršutiniškas ir netgi naivus, 
jei neskirtume daugiau dėmesio ir pastangų 
šių struktūrų ypatumams atpažinti. Kaip tik 
antruoju klausymosi ir vertinimo laikotarpiu 
pradedame atkreipti dėmesį į įvairias smul-
kesnes kūrinio detales, kurios atrodo nesu-

T. Eugenijus Puzynia, SJ

MUZIKA IR  
IGNACIŠKASIS  
DVASINGUMAS
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derinamos su „globaliai“ vertinama visuma. 
Čia esame įtraukiami į pačią „kontrastų žaidi-
mo“ šerdį, kurioje vyksta tikrasis asimiliacijos 
procesas: nuolatinė įtampa tarp skirtingų kū-
rinio elementų – instrumentinių ir vokalinių 
išraiškos priemonių, diezinių ir bemolinių to-
nacijų kaitos, ritmo ir tempo svyravimų, per-
ėjimo iš vienos muzikinės formos į kitą ir t. t. 
Visa tai tiesiogiai rezonuoja su mūsų vidiniais 
išgyvenimais, pasižyminčiais neišvengiamais 
kontrastais. Būtent iš šio „dialogo“ su muzi-
kos kūriniu pamažu kyla prasmės klausimas: 
koks principas jungia visus šiuos kontrastus 
ir koks yra tikslas, kurio link krypsta ne tik 
kūrinio judėjimas, bet ir mūsų pačių egzis-
tencija, kuriai šis judėjimas savotiškai meta 
iššūkį? Trečiuoju etapu, kurį būtų galima pa-
vadinti persvarstymu, esame iš naujo kviečia-
mi pažvelgti į kūrinį kaip į organišką visumą, 
tačiau šįkart bandant pasimėgauti maloniai 
stebinančia darna, kuri atveria protą bei širdį 
tiesos ir laisvės dovanai, perduodamai šioje 
muzikoje ir per ją.

Ką tik aprašyta trejopa muzikinė patirtis 
puikiai atsispindi ir dvasiniame gyvenime. 
Tam, kad atsivertume gilesnei dvasinei pa-
tirčiai, mums neužtenka vien paviršutiniškai 
atliktos kokios nors maldos praktikos. Esa-
me kviečiami įsigilinti į medituojamą mal-
dos ar Biblijos ištraukos turinį – nuo išorinio 
Žodžio klausymosi pereiname prie vidinio 
supratimo ir skonėjimosi juo. Žinoma, toks 
kokybinis šuolis neįmanomas be mūsų pačių 
aktyvaus įsitraukimo ir pasirengimo atpažinti 
įvairius dvasinius judesius (motiones), kurie 
kartais gali atrodyti kontrastuojantys tarpu-
savyje ir keliantys iššūkį mūsų idealizuotam 
supratimui ne tik apie dvasinę tikrovę, bet ir 
gyvenimą apskritai. Šioje vietoje dvasinė įž-
valga arba, kitais žodžiais tariant, gebėjimas 
„atskirti, atpažinti dvasias“ (discernimento) –  
dvasinio gyvenimo principas, kurio savo Dva-
sinėse pratybose moko šv. Ignacas Lojola, –  
yra būtinoji prielaida didesnei dvasinei pa-
žangai ir vidinei laisvei įgyti. Tai yra kritinis 
momentas, kai pirminis naivus supratimas ir 

paviršutiniška motyvacija turi užleisti vietą 
nuolankiam, drauge ir gilesniam, tikresniam 
savęs ir Dievo pažinimui. Apmąstydami Dievo 
žodį, per vaizduotę stengdamiesi įsitraukti į 
patį kontempliuojamos scenos veiksmo sū-
kurį, esame kviečiami ne tik persiimti Dievo 
veikimu, bet ir apsispręsti kokybiniam gyveni-
mo pokyčiui. Naujas žvilgsnis yra neatsiejama 
horizontų kaitos dalis. Nuo šiol savo gyvenimą 
suprantu ne kaip hermetišką, savitikslę egzis-
tenciją, bet kaip nuolatinį kvietimą atsiliepti į 
visa apimančią Dievo Meilę – per Jį, su Juo ir 
Jame gaunu naujo gyvenimo dovaną!   

J. S. Bacho  
Pasija pagal 
Matą kaip 
Dievo žodžio  
internalizaci-
jos mokykla

Panašią laipsnišką progresiją aptinkame ir 
Pasijos pagal Matą muzikinėje architektūro-
je, pasižyminčioje nuolatiniu J. S. Bacho sie-
kiu kelti klausytojui iššūkį muzikos išraiškos 
priemonių įvairove. Vien tai, kad šis kūrinys 
buvo sumanytas dviem muzikantų grupėms, 
išdėstytoms priešingose Leipcigo šv. Tomo 
liuteronų bažnyčios pusėse, liudija aiškų norą 
pasitelkus muziką įtraukti klausytojus į pačią 
evangelinio pasakojimo dramos esmę. Ir kūri-
nio padalijimas į dvi atskiras dalis, kad būtų 
galima įterpti pamokslą, aiškiai rodo, jog jo 
centras ir tikrasis tikslas yra ne kas kita, o 
Dievo žodis arba, tiksliau tariant, jo atgarsis 
klausytojo širdyje. Išties vidinė Pasijos pagal 
Matą muzikinės struktūros logikos esmė ta, 
kaip J. S. Bachas organizuoja savąjį evan-
gelinio pasakojimo „muzikinį komentarą“. 
Norėdami visa tai geriau suprasti, turėtume 
išsamiau analizuoti skirtingus šio kūrinio 
muzikinius parametrus, tačiau, taupydami 
vietą ir laiką, pasitenkinsime tik trumpa mu-
zikinių formų apžvalga.
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Jau nagrinėjant Pasijos libretą, galima 
pastebėti skirtingus teksto formalaus orga-
nizavimo lygmenis: evangelinis pasakojimas 
praplečiamas įterpiant liturginių choralų 
(turimi mintyje protestantiškieji choralai, 
o ne grigališkasis choralas) ir madrigalinės 
poezijos (Renesanso epochoje užgimusios, 
labai intensyvios, laisvos ir subtilios poetinės 
išraiškos formos) tekstus. Šis tekstų pasis-
kirstymas naudojamas kaip pagrindas ku-
riant įvairias muzikines formas, išlaikančias 
tą patį hierarchijos principą. Taigi, pirmiausia 
turime evangelinius rečitatyvus, kurie jiems 
būdinga išraiška perteikia biblinio teksto 
visumą. Šiai kategorijai reikėtų priskirti ir 
minios chorus, paprastai vadinamus turbae, 
kurie, nors ir perima Evangelijos tekstą, nuo 
rečitatyvų skiriasi savo polifonine struktūra 
(daugiabalsiškumu) ir momentiniu pobūdžiu, 
panašiu į eksklamaciją (šauksmą). Antroje 
vietoje yra choralai, kurių originali melodija ir 
strofos išlieka beveik nepakitusios, nepaisant 
kartais gausios ir turtingos harmonizacijos 
(figūrinių choralų). Galiausiai turime arioso 
ir arijas, kurios, perimdamos madrigalinius 
tekstus, giliai ir su stebėtina muzikinės išraiš-
kos laisve perteikia suasmenintą evangelinio 
teksto interpretaciją.

Pasijos pagal Matą muzikinių formų tur-
tingumas visų pirma yra ne meninių prie-
monių, kuriomis siekiama įtikti publikai, bet 
dvasinės pedagogikos, kuri, atsižvelgdama į 
pojūčių svarbą, siūlo laipsnišką Dievo žodžio 
internalizavimą, rezultatas. Visa tai galima pa-
tikrinti pagal muzikinių formų suskirstymą į 
progresyvias sekas. Po kiekvienos evangelinio 
pasakojimo ištraukos, perteiktos secco ar ac-
compagnato rečitatyvais arba turbae chorais, 
visada eina vienas ar du muzikiniai „komen-
tarai“, netiesiogiai įtraukiantys ir Pasijos klau-
sytojus: 1) choralas išreiškia liturginio susirin-
kimo balsą, kaip atsaką į ką tik girdėtą Dievo 
žodį; beje, visiškai pagrįstai manoma, kad 
Bacho laikais Pasijos klausytojai įsitraukdavo 
į giedojimą, nes jie puikiai mokėjo melodiją 
bei žodžius ir save suvokė ne kaip koncerto 

klausytojus, o kaip visateisius pamaldų daly-
vius; 2) arioso ir arijos perteikia aktyvią ir as-
meninę „lyrinio subjekto“ poziciją Evangelijos 
pasakojimo dramos akivaizdoje – solistai iš-
reiškia save pirmuoju asmeniu pagal vokiečių 
dvasinės lied (dainos, giesmės) tradiciją, ta-
čiau taip, kad kiekvienas arijos besiklausantis 
tikintysis šiame „aš“ galėtų atpažinti save ir jį 
priimtų. Taigi, turime labai tikslų garsinės ar-
chitektūros planą, kuris, skirtingas muzikines 
formas suskirsčius į nustatytas sekas, suteikia 
Pasijos struktūrai ritmą ir išreiškia jos vidinę 
logiką, orientuotą į dvasinę Dievo žodžio in-
ternalizavimo pedagogiką, įsišaknijusią liute-
roniškosios teologijos tradicijoje.

Apibendrindami galime drąsiai teigti, kad 
J. S. Bacho Pasija pagal Matą yra išties genia- 
lus glaudaus bei vaisingo muzikos ir dvasin-
gumo sąryšio pavyzdys, padedantis geriau 
suprasti, kad garsinė architektūra yra ne tik 
galinga autoriaus kūrybinės minties išda-
va. Dėl tikro autoriaus dvasinio rūpesčio bei 
meninių išraiškos priemonių turtingumo ir 
paveikumo ji atveria klausytojui kelią į neiš-
senkančias Dievo žodžio gelmes. Tad dėme-
singas ir atviras muzikos bei Dievo žodžio 
klausymasis gali atverti proto ir širdies duris 
dar neištirtiems Dvasios turtams, kurie, ne-
paisant visų galimų prieštaravimų, išlaisvina 
pačius giliausius ir autentiškiausius mūsų 
gyvenimo troškimus.

Belieka tik pakviesti jus, mielieji skaitytojai, 
išdrįsti kūrybingai leistis į naujus dvasinius 
potyrius (kad ir klausantis J. S. Bacho ar kitos 
jūsų mėgstamos muzikos), nes juk ne veltui  
šv. Ignacas primena, kad „dvasinėmis praty-
bomis suprantame kiekvieną būdą tirti sąži-
nę, medituoti, kontempliuoti, melstis žodžiu 
ir mintimis bei kitokią dvasinę veiklą. [...] Mat 
kaip vaikščiojimas, ėjimas ir bėgimas yra kūno 
pratybos, lygiai taip dvasinėmis pratybomis 
vadiname kiekvieną būdą, kuris parengia ir 
nuteikia sielą pašalinti iš savęs visus netvar-
kingus polinkius, o juos pašalinus ieškoti die-
viškos valios ir ją rasti bei taip tvarkyti savo gy-
venimą, kad būtų naudinga sielos išganymui.“
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Per meditacijos savaitę mes, naujokai, turėtu-
me apmąstyti savo gyvenimo cantus firmus. 
Sąvoka cantus firmus vadinama pagrindinė 
melodija, kurią papildo kiti balsai. Naujokų 
magistras t. Severinas Leitneris, SJ, atliko 
dalį iš Bacho kantatos „Atsibuskite, balsas 
mus kviečia“ (Wachet auf, ruft uns die Sti-
mme, BWV 140). Tiesą sakant, šioje dainoje 
yra temų, einančių per visą mano gyvenimą 
kaip cantus firmus, kurį aš vis papildau nau-
jomis variacijomis, kartais – mažorinėmis, 
kartais – minorinėmis.

1. „Atsibusk!“ Kai noriu ką nors atidėti: 
atsibusk! Kai atidėlioju svarbų sprendimą: 
atsibusk! Kai jaučiuosi per daug pasitikintis 
savimi: atsibusk, mirtingasis žmogau! Tad kai 
meldžiuosi, stengiuosi būti budrus. Stebiu 
savo nuotaikas, džiugias ir liūdnas. Noriu jas 
priimti ir paleisti. Meldžiantis dažnai reikia 
būti budriam ir laukti, kol siela prisitaikys. 
Malda yra ir klausymasis – savęs, kitų, Dievo.

2. „Ši valanda vadinasi vidurnaktis.“ Dau-
gelis dalykų mano gyvenime nėra visai aiškūs. 
Ypač tikėjimas man labiau primena naktį nei 
dieną. Kyla abejonių. Maniau, kad ši naktis 
yra blogis, kurį turėčiau įveikti. Tačiau dabar 
manau, kad tikėjimas ir abejonė yra dvyniai. 

Abejonė išgrynina, ji man sako: tikėjimas kyla 
ne iš tavęs. Aš mokausi gyventi su nežinomy-
be, klausimais ir baimėmis. Mielai giedu Taizé 
giesmę pagal šventojo Kryžiaus Jono žodžius: 
„Nakty mes ieškome kelio, kurs veda mus prie 
šaltinio, tik šis troškimas mus lydi.“

3. „Pasirenkite vestuvėms!“ Jėzaus įvaizdis 
Dievo karalystei apibūdinti yra vestuvės. Ko-
dėl? Vestuvės išreiškia patirtį būti mylimam ir 
mylėti. Būti Dievo karalystėje galiausiai reiškia 
tikėti, kad esi besąlygiškai Jo mylimas. Dažnai 
tai pamirštu, dažnai šią pagrindinę temą už-
gožia kitos, nesvarbios ir netikros temos.

4. „Turite išeiti jo pasitikti.“ Taip, aš einu 
Dievo link, esu kelyje. Aš neprivalau būti to-
bulas. Tai pripažindamas sau, atsipalaiduo-
ju. Nuo Bacho pereisiu prie JAV roko grupės 
„Bon Jovi“. Jie dainuoja: „Mes jau pusiauke-
lėje, paimk mane už rankos, prisiekiu, kad 
mums pavyks, gyvenimas grįstas malda.“ 
Einu susitikti su Dievu, pasitikėdamas, kad 
esu jau pusiaukelėje ir Dievas mane pasitinka. 
Livin’on prayer. 

Jesuiten, 2022 1

Iš vokiečių kalbos vertė

t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Mano gyvenimo cantus firmus 
T. Bruno Niederbacher, SJ

Atsibuskite, balsas mus kviečia!
Sargybiniai taip aukštai ant pylimo.
Pabusk, Jeruzalės mieste!
Ši valanda vadinasi vidurnaktis.
Jie kviečia mus skardžiu balsu:
kur jūs, išmintingosios mergelės?
Štai jaunikis ateina,
Kelkitės, imkite žibintus!
Aleliuja!
Pasirenkite vestuvėms,
Turite jį sutikti!

T.
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Niekada nemaniau, kad turėsiu dvasios va-
dovą. Dabar, kai pokalbiai su juo man padėjo, 
manau, kad savo dvasiniame gyvenime kiek- 
vienas turėtų žengti šį žingsnį.

Vieną praėjusios žiemos rytą atsikėliau 
gana anksti, kad galėčiau pamatyti saulėtekį 
Čikagoje. Išlipusi iš lovos, užsivilkau drabu-
žius keturiais sluoksniais ir per 10 minučių 
pėsčiomis nuėjau iki Kathy Osterman paplū-
dimio Čikagos šiaurinėje dalyje. Čia mane pa-
sitiko nuostabus žiemos saulėtekio vaizdas. 
Stebėjau, kaip saulė pamažu kyla virš hori-
zonto. Apsižvalgiau, kelios dešimtys žmonių 
netoliese taip pat gėrėjosi vaizdu. Ant molo 
stovintis vyras man nusišypsojo. „Gražiausias 
reginys mieste“, – pasakė jis ir apsisukęs nuė-
jo pradėti savo eilinę dieną.

Vėliau tą pačią dieną, eidama per savo ra-
joną, kalbėjausi telefonu su seserimi Jessie, 
savo dvasine vadove. Pokalbio pradžioje ji 
paklausė, kur šį mėnesį sutikau Dievą. Papa-
sakojau, kad išgyvenau dvasinės sausros pe- 
riodą, kurį, be abejo, dar labiau paaštrino il-
gos, tamsios dienos ir pandemija. Vėliau už-
siminiau apie tą rytą paplūdimyje išgyventą 
akimirką, kokia ji buvo graži. „Hmm, – tarė ji. –  
Papasakok man apie tai daugiau.“

Kalbėjau, koks neįtikėtinai spalvingas buvo 
dangus – jutau, kad ten galimai sutikau Dievą. Ir 
tada žodžiai ėmė lietis. Ten, paplūdimyje, mes, 
grupė nepažįstamų žmonių, kartu stebėjome 
kai ką gražaus. Ši patirtis tapo dar gražesnė dėl 
to, kad buvo bendra mums visiems. Seniai ne-
buvau išgyvenusi tokios nuostabios akimirkos 

drauge su nepažįstamais žmonėmis. Stebėda-
ma ryto saulėgrįžą, jaučiau atgarsį to, ko man 
trūko nuo tada, kai kovidas uždarė koncertus, 
meno muziejus ir futbolo rungtynes – žmonių 
bendruomenes. „Na, – atsiliepė sesuo Jessie, –  
tai skamba kaip malda.“

Kai pirmą kartą seserį Jessie sutikau darbo 
reikalais, iškart patraukė jos humoro jausmas 
ir geranoriškumas. Taigi, kai ji feisbuko gru-
pėje parašė, kad yra atvira dvasinio vadovo 
tarnystei, užteko pusės sekundės, kad nusiųs-
čiau jai elektroninį laišką. Džiaugiausi, kad tu-
rėsiu galimybę kartą per mėnesį su ja pasikal-
bėti! Tik po to, kai buvo suplanuotas pirmasis 
mūsų susitikimas, pradėjau nervintis.

Visada atrodė, kad dvasinio vadovo paslau-
gos skirtos „aukštos prabos“ katalikams – 
žmonėms, kurie meldžiasi rožinį, laikosi visų 
taisyklių ir kasdien dalyvauja Mišiose. O aš 
esu katalikė, skeptiškai vertinanti Bažnyčią 
ir besimeldžianti nereguliariai, nors kai da-
lyvauju Mišiose, Dievas maloniai nustebina. 
Maniau, kad nesu verta dvasinio vadovavimo, 
kad neturėsiu ką pasakyti, kad nuvilsiu tą, ku-
riam teko nelaimė man vadovauti. Pasakyti, 
kad į tai įsivėliau dėl užgaidos, būtų per maža. 
Tad pradėdama pirmąjį mūsų dvasinį pokalbį 
per zoomą, „prisijungti“ paspaudžiau su ne-
menku nerimu. Ar ji duos man namų darbų? 
Ar pasakys, kad nepakankamai meldžiuosi? 
Ar nurodys, ką ir kaip turiu daryti?

Bet dauguma mūsų pokalbių buvo pana-
šūs į tą apie paplūdimį. Sesuo Jessie padeda 
pamatyti, kur buvo Dievas, kai pati jo nema-

Sarah Morris

GALBŪT DVASIOS VADOVAS  
YRA TAI, KO JUMS REIKIA?
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čiau, o tai leidžia man aiškiau jį atpažinti at-
einančiomis dienomis. Kai pradedu abejoti, 
ar Dievui esu pakankamai vertinga, ji švelniai 
skatina mane į save ir Dievą žvelgti su dides-
niu gailestingumu. Sesuo Jessie džiaugiasi 
drauge, kai mano santykiai su Dievu tampa 
šiek tiek gilesni, ir ragina mąstyti kūrybiškai, 
kai šie santykiai išsikvepia. Mūsų pokalbius 
visada baigiu jausdamasi rami, net jei po jų ir 
neturiu konkrečių atsakymų.

Taigi, jei jums šovė mintis apie dvasinį va-
dovą, pirmiausia patariu štai ką: ieškokite jo. 
Manote, kad esate nepakankamai religingi, 
kad turėtumėte dvasinį vadovą? Ieškokite jo. 
Manote, kad tai šiek tiek keista ir baugu? Vis 
tiek ieškokite ir jį susiraskite.

Svarbiausias dalykas, kurį suvokiau apie 
dvasinį vadovavimą, yra rasti žmogų, su ku-
riuo jus sieja ir asmeninis, ir dvasinis ryšys. 
Paprašykite draugų rekomendacijų. Prisimin-
kite didesnę dvasinę patirtį turinčius pažįsta-
mus žmones, ir tai nebūtinai turi būti kuni-
gai, seserys ar broliai vienuoliai. Sesuo Jessie 
paaiškino, kad geri dvasiniai vadovai niekada 
nesistengs jums vadovauti ar nurodinėti, ką 
daryti. Be to, jie tikisi, kad žmonės išbandys 
įvairius dvasinius vadovus, kad rastų tinka-
miausią. Kaip ir užmezgus bet kokius naujus 
santykius ar ėmusis naujos iniciatyvos, iš pra-
džių gali būti nepatogu, bet galiausiai rasite 
tai, kas jums tinka. Vienintelis būdas sužinoti, 
kuo dvasinis vadovavimas gali būti jums nau-
dingas, yra jį išbandyti (gal ir ne kartą).

Reguliarūs dvasinio vadovavimo pokal-
biai man buvo kur kas priimtinesni, labiau 
išlaisvinantys ir suteikiantys daugiau pasi-
tenkinimo, nei kada nors būčiau pagalvojusi. 
Kaip sako sesuo Jessie: „Iš esmės dvasinis 
vadovavimas yra tiesiog dviejų žmonių po-
kalbis apie Dievą, tikėjimą ir gyvenimą.“ Ir iš 
tiesų, kas gi čia tokio bauginančio?

https://grottonetwork.com/keep-the-faith/pray-
er/why-having-spiritual-director-is-for-everyone/

Iš anglų kalbos vertė

t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
T. Vytauto Sadausko, SJ, nuotr.
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Kas bendra tarp gyvenimo ir krikščioniškojo 
tikėjimo? Ar tikėjimas turi įtakos gyvenimo 
kokybei? 

Manau, retai susimąstome, koks glaudus 
tarp jų ryšys. Be tikėjimo apskritai nesuge-
bėtume nei mąstyti, nei gyventi. Per tikėjimą 
mumyse formuojasi įsitikinimai ir jų struk-
tūros, kurios tampa tarsi vidiniu žemėlapiu  
orientuojantis šiame pasaulyje. Na, pripažin- 
kime, kad jei ryte nubudę kaskart išvystume 
savo namus, stovinčius vis kitoje vietoje, su-
glumtume, nes mumyse jau tvirtai „įaugęs“ 
įsitikinimas (dar ir paremtas patirtimi), kad 
namai taip lengvai vietų nekeičia. Bet jei tai 
būtų mums įprastas reiškinys, tikriausiai nuo 
mažumės pradėtume klausti ir ieškoti atsaky-
mo, o kas lemia tokį vietų keitimąsi, ir rastus 
dėsningumus priimtume tikėjimu. 

Asmenybės raidos profesorius J. Fowleris 
sako, kad tikėjimas – tai žmonių išvystyti ir te-
bevystomi būdai pažinti save, kitus ir pasaulį. 
Tikėjimas apskritai įmanomas tik dėl to, kad 
Kūrėjas žmogų apdovanojo laisve. Net jei ap-
gailestaudami, kad negalime pasiekti tiesos 
absoliučiu žinojimu, norėtume atsisakyti tikė-
jimo dėl žinojimo, tai reikštų savosios laisvės 
atsisakymą, o kartu ir atsisakymą prisiimti at-
sakomybę už savo gyvenimą. Taigi tikėjimas iš 
esmės yra žmogaus laisvės išraiška.

Psichologai, gilinęsi į žmogaus dvasines 
patirtis ir tyrinėję, kuo tikėjimas svarbus žmo-
gaus brendimui, pastebėjo abipusį ryšį tarp 
žmogaus brandos ir tikėjimo. Tikėjimas pa-
deda įveikti asmenybės amžiaus krizes ir pats 
keičiasi pereinant iš vieno brandos etapo į kitą. 

Vienas iš svarbių poslinkių tikėjimui augant 
tampa pasirinkimas tam tikros perspektyvos, 
kuria žvelgiama į gyvenimą ir pasaulį. Vaikas 
pasaulį pradeda pažinti iš „ego“ perspektyvos, 
apimančios ir daiktus, kurie egzistuoja tik 
santykyje su juo. Tokiu atveju viskas reikšmin-
ga tiek, kiek reikšminga pačiam vaikui. Pavyz-
džiui, vaikas labai natūraliai gali tikėti, kad ant 
palangės nutūpęs paukštis atskrido pas jį (pri-
mityvusis tikėjimas). Vėliau bręsdamas pama-
to, kad daiktai ir reiškiniai egzistuoja nepri-
klausomai nuo jo, ir bando atpažinti ryšius bei 
tarp jų veikiančius dėsnius (analitinis tikėji-
mas). Trečioji brandaus tikėjimo perspektyva –  
viskas, kas yra, egzistuoja santykyje su Kūrėju 
(egzistencinis tikėjimas).

Ši trečioji perspektyva, pasak psichologų, 
leidžia pasiekti pilnutinę žmogiškąją bran-
dą. Tikėjimas, kad mano egzistencija ir visa 
kūrinija turi tikslą, leidžia pasiekti ir vidinę 
darną, t. y. žingsnis po žingsnio integruoti 
atskilusias mano asmenybės dalis, kurios 
dažnai būna nustumtos į pasąmonę. Nekel-
damas klausimų, kurie priskiriami egzisten-
cinio tikėjimo sričiai, žmogus pasmerkia save 
egzistencinei tuštumai, iš kurios kyla bepras-
mybės jausmas. 

Gali kilti klausimas: kaip tikėti, jei nesu tik- 
ras (-a)? Pati abejonė nėra kliūtis tikėti. Ji gali 
būti variklis tobulėti. Kaip tik abejonė skatina 
žmones keisti senas įsitikinimų struktūras, 
kurios ilgą laiką gali būti minčių ir elgesio šal-
tiniai, tačiau tam tikrame etape pasirodo kaip 
nebepakankami ir žmogų ribojantys. Būtent 
abejonė tais atvejais paskatina pokyčius.

Lina Šalučkienė,
Gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė

Kodėl naudinga  
ugdyti tikėjimą?
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Kaip įmanoma atsakyti į gyvenimo pras-
mės klausimus? Ar yra kažkas daugiau nei 
tai, ką galiu priimti savo penkiomis juslėmis: 
rega, lytėjimu, skoniu, uosle ir klausa? Tikė-
jimas gali praplėsti mano pažinimo ribas ir 
padėti gauti daugiau, nei duotų tik juslinis 
pažinimas.

Tikėjimas mylinčiu Kūrėju keičia gyve-
nimą, nes būtent jis padeda atkurti vidinę 
darną, leidžia atpažinti manąjį pašaukimą, 
suteikia galimybę gyventi prasmingai. Per 
tikėjimą, realizuotą patirtimi, esame pašauk-
ti atpažinti Kūrėjo meilės planą, kuris kartu 
yra ir žmogaus laimės planas. Taigi esame 
pašaukti dalyvauti pačiame didingiausiame 
plane, skirtame padaryti šį pasaulį tobulesnį.

Gyvenimo ir tikėjimo institutas jau dau-
giau kaip 20 metų padeda žmonėms ugdyti 

tikėjimą, siekti vidinės brandos ir atsiverti gy-
venimą perkeičiančiai Kūrėjo meilei. Kiekvie-
ną vasarą institutas kviečia dalyvauti savaitės 
trukmės ignaciškosiose dvasinėse pratybose 
(„Pradžia ir pagrindas“, I, II, III ir IV savaitės) 
bei asmeninėse rekolekcijose su dvasiniu pa-
lydėjimu. Ištisus metus galima dalyvauti įvai-
riuose kursuose, pvz., kaip gerinti tarpusavio 
santykius, mokytis pagarbaus (nesmurtinio) 
bendravimo praktinių žingsnių, taip pat da-
lyvauti seminare, skirtame artimo žmogaus 
netektį patyrusiems asmenims. Norinčiuo-
sius kitus palydėti jų tikėjimo kelionėje, ins-
titutas kviečia į kursą „Asmeninio dvasinio 
vadovavimo / palydėjimo teorija ir praktiniai 
įgūdžiai“. 

Daugiau informacijos apie instituto veiklą 
galite rasti interneto svetainėje gtinstitutas.lt. 

Aleksoto g. 6, LT-44280 Kaunas
Tel. 8 618 00078 

El. p. gtinstitutas@gmail.com

Studijuok
gyvenimo 
prasmę!

T. V. Šimkūno nuotr.
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Kokia jūsų  
dvasinės meilės kalba?
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Dovanos. Palaikymo žodžiai. Fiziniai prisilie-
timai. Patarnavimas. Gerai praleistas laikas 
kartu... Atsivertę bet kurį patarimų, kaip pa-
laikyti santykius, tinklaraštį, tikriausiai rasite 
bent vieną įrašą, kuriame bus aptariamos šios 
meilės kalbos, Gary’io Chapmano 1992 m.  
aprašytos knygoje „Penkios meilės kalbos“. 
Tai – skirtingi būdai, kuriais žmonės dovano-
ja bei priima meilę, dažniausiai – per roman-
tiškus santykius.

Suprasdami savo ir aplinkinių meilės kal-
bą, galėsite lengviau užmegzti ryšį su artimai-
siais, nes atpažinsite, kaip jie kreipiasi į jus ir 
tikisi, kad kiti kreipsis į juos. Tai paskatino 
mane susimąstyti, kodėl negalėtume turėti 
ir dvasinės meilės kalbos? Supratimas, kokiu 
būdu lengviausia užmegzti ryšį su Dievu, gali 
padėti kelionėje jo ieškant. Dvasinės meilės 
kalba taip pat gali padėti geriau suprasti, kaip 
parodyti meilę Dievui ir kaip ją patirti kasdie-
niame gyvenime.

Meilės kalbos sudėtingos tuo, kad konk- 
retūs būdai, kuriais kiekvienas iš mūsų gal-
voja apie meilę ir ją patiria, yra taip giliai 
mumyse, kad galime net nesuvokti, jog jas 
laikome savaime suprantamu dalyku. Pa-
vyzdžiui, padedame parnešti pirkinius ar 
surinkti baldus iš „Ikea“ parduotuvės savo 
draugams bei artimiesiems ir vis pagalvoja-
me, kodėl tai darome. Tai tapo prasminga, 
kai supratau, kad meilę rodau tarnaudama. 
Nemažai laiko praleidau dirbdama sode ir 
sėdėdama prie Mičigano ežero, kol suvo-
kiau, kodėl mane tai traukia, – gamtoje ran-
du Dievą. Tai žinodama galiu sąmoningiau 
ieškoti Dievo būtent taip.

Norint pradėti suprasti savo dvasinės mei-
lės kalbą (ar kalbas), pirmiausia naudinga 
iškelti keletą klausimų apie savo dvasinį gy-
venimą. Ne visi atsakymai bus vienareikšmiai. 
Netgi gerai, kad jūsų atsakymai keisis atsi-
žvelgiant į nuotaiką! Ne kiekvienas klausimas 
atspindės kokią nors jūsų patirtį, tačiau jie 
gali būti naudingi apmąstymams, stengiantis 
geriau suprasti savo dvasinius įpročius ir po-
mėgius. 

Ar mieliau meldžiatės tyloje, ar esant ko-
kiam nors foniniam garsui? Vienatvėje ar 
būdami tarp žmonių? Gamtoje ar uždarose 
patalpose? Ar jūsų dvasingumas siejasi la-
biau su racionalumu, ar su emocijomis? Ar 
meldžiatės daugiau žodžiais, ar jausmais? Ar 
jums labiau patinka melstis ir praktikuoti ti-
kėjimą ramiai, ar ką nors veikiant? Ar dažniau 
meldžiatės, kai nusiviliate, ar kai sekasi? Ar 
turite savo ypač mėgstamą šventąjį? Ar mel-
džiantis jums kyla dėkingumas dėl kūrinijos?

Skirkite šiek tiek laiko apmąstyti šiuos 
ir kitus savo tikėjimo gyvenime pastebėtus 
aspektus. Paskui pagalvokite, ar atsakymai 
gali sudaryti platesnį vaizdą apie tai, kaip 
parodote ir jaučiate meilę Dievui. Išskyriau 
septynias bendras dvasinės meilės kalbų ka-
tegorijas. Galbūt pastebėsite, kad jums tinka 
netgi daugiau nei viena iš jų! Nors jos visos 
puikiai padeda praktikuojant tikėjimą, kai ku-
rios jus palies giliau, tad tikėtina, kad būtent 
jos nusako būdą, kuriuo labiausiai mėgstate 
bendrauti su Dievu.

Dalyvavimas Mišiose

Nors visi katalikai privalo sekmadieniais 
dalyvauti Mišiose, kai kuriems žmonėms ypač 
patinka melstis kartu su kitais arba jie jaučia, 
kad jų tikėjimui labai svarbios liturginės ap-
eigos. Nesvarbu, ar Mišiose dalyvaujate kas 
savaitę, ar kasdien, jei Mišių forma ir struk-
tūra bei buvimas tikinčiųjų bendruomenėje 
yra vienas mėgstamiausių būdų susitikti su 
Dievu, tai gali būti jūsų dvasinės meilės kalba.

Tylioji adoracija ar individuali malda

Kai kurie žmonės mieliau meldžiasi vieni. 
Jei didelis žmonių būrys blaško jūsų dėmesį 
arba tiesiog mėgstate tylą, ramybę, jūsų mei-
lės kalba gali būti tylioji adoracija ar indivi-
duali malda. Tai yra Dievo patirtis, kuri kai 
kuriems žmonėms gali atrodyti labiau tiesio-
ginė. Jei daug meldžiatės privačiai, išsakyda-
mi savo nusivylimus ar džiaugsmus, galbūt 
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pastebėsite, kad ieškodami daugiau progų in-
dividualiai maldai ar adoracijai labiau artėjate 
prie Dievo.

Meditacija gamtoje

Malda gamtoje turi ilgą ją praktikavusių 
mistikų ir šventųjų istoriją. Šventasis Pranciš-
kus mėgo melstis gamtoje, o Jėzus 40 dienų 
praleido dykumoje. Jei jūsų maldingume svar-
bią vietą užima padėka už kūriniją, galbūt kaip 
tik taip parodote savo meilę Dievui. Kopimas į 
kalną ir malda jo viršūnėje gali būti naudingas 
ramybės ir veiksmo derinys. Tai gana lengvas 
maldos būdas, padedantis išvengti išsiblašky-
mo, nors ir vykstantis ne visiškoje tyloje. Jei 
tai atrodytų tinkama jūsų dvasiniams įpro-
čiams, bet dar nepraktikuojate tokios mal- 
dos formos, pabandykite!

Muzika ir menas

Dievo gerumas per amžius buvo vaizduo-
jamas mene. Katalikybė siūlo daugybę meno 
kūrinių, per kuriuos galima susitikti su Die-
vu – nuo giesmių iki katedrų ir Renesanso 
paveikslų. Kai kurie žmonės gali tapyti, dai-
nuoti, rašyti ar panaudoti kitą kūrybinį talen-
tą savo dvasingumui išreikšti. Gal dalyvauja-
te savo parapijos chore arba rašote religinę  
poeziją? Kiti galbūt patys nekuria, bet mėgsta 
Dievą rasti religiniame mene. Gal lankote mu-
ziejus, turite mėgstamą katalikų rašytoją arba 
domitės šiuolaikinių ikonografų darbais? Jei 
kas nors iš to, kas čia paminėta, jums patinka, 
religinė muzika ir menas gali būti jūsų dvasi-
nė meilės kalba.

Labdaringa veikla ir savanorystė

Kai kurie žmonės mano, kad labiausiai savo 
tikėjimą praktikuoja ką nors veikdami. Tyliai 
sėdėdamas toks žmogus bus nepatenkintas, 
bet niekada nesijaus laimingesnis nei tada, kai 
galės kam nors padėti. Tai gali būti geriausias 
būdas rasti Dievą. Nesvarbu, ar dirbate labda-

ros valgykloje, ar savanoriaujate bažnyčioje, 
jūs dalijatės Dievo meile su kitais kaip Jėzus.

Šventojo Rašto skaitymas

Galbūt telefone turite Šventojo Rašto 
programėlę arba dalyvaujate kassavaitinėse 
Biblijos studijose? Galbūt skaitiniai yra jūsų 
mėgstamiausia Mišių dalis? Galbūt mėgstate 
perskaityti porą Biblijos puslapių prieš mie-
gą, ypač – iš savo mėgstamo vertimo tome-
lio? Jei tai yra jūsų dvasinė kalba, jums patiks 
rasti Dievą užrašytame Jo žodyje.

Mokymasis ir mokymas

Galbūt dirbate katalikiškoje mokykloje 
arba dėstote suaugusiųjų įkrikščioninimo kur-
suose? O gal studijuojate teologiją, mėgstate 
skaityti dvasinius tekstus arba visada sten-
giatės sužinoti ką nors nauja apie katalikybę? 
Jei savo ar kitų mokymąsi išgyvenate kaip 
gilią meilės ir tikėjimo praktiką, tai gali būti 
jūsų dvasinės meilės kalba. Jei jūsų dvasiniai 
įpročiai pirmenybę teikia žodžiams, o ne jaus-
mams, arba racionalumui, o ne emocijoms, 
akademinis požiūris į tikėjimą ir teologiją gali 
būti jūsų mėgstamiausias būdas rasti Dievą.

Yra begalė būdų pajusti Dievą, todėl neap-
siribokite tik šiomis septyniomis kalbomis, 
nes kiekvienas žmogus turi skirtingą dva-
singumo patirtį ir unikalų santykį su Dievu. 
Visas šias dvasinės meilės kalbas galite var-
toti skirtingu metu arba kai kurios iš jų gali 
neatitikti jūsų tikėjimo praktikos. Bet ku-
riuo atveju, apmąstymai apie savo dvasinės 
meilės kalbą (ar kalbas) yra puikus būdas 
suprasti, kaip kasdieniame gyvenime susi-
tinkate su Dievu ir kaip praktikuojate savo 
tikėjimą.

https://www.americamagazine.org/
faith/2022/02/14/

Iš anglų kalbos vertė

t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
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Pavasarį Vilniaus jėzuitų namuose svečiavosi 
iš Sietlo (JAV) atvykę t. Antano Saulaičio bi-
čiuliai Rasa ir Vidmantas Raišiai. Tėtis Vid- 
mantas, Vašingtono universiteto biochemijos 
ir toksikologijos profesorius emeritas, Lietu-
vą palikęs Antrojo pasaulinio karo metais dar 
būdamas vaikas, prigimtinę lietuvybę puose-
lėjo ir mokydamasis Vasario 16-osios gimna-
zijoje, ir su velione žmona Nijole augindamas 
savo vaikus Rasą ir Viktorą. Ponia Rasa pri-
siminė, kaip maža būdama lankė lietuvišką 
Dainavos stovyklą. Ten susipažino su t. Anta-
nu, kuris tėvų besiilginčius vaikus stengdavo-
si kuo nors patraukliu užimti, pvz., su jais ei-
davo ieškoti fosilijų. Nuo to laiko užsimezgusi 
bičiulystė išliko iki šiol. T. Antanas palaimino 
Rasos santuoką ir pakrikštijo vaikus. Kadangi 
Sietle lietuvių negausu ir lietuviškos parapi-
jos nėra, kai atvykdavo t. Antanas, apylinkė-
se gyvenantiems lietuviams Mišias aukodavo 
Raišių namuose. Tautiečiams būdavo gera 
proga pasimatyti, pabendrauti. 

Šiuo metu ponas Vidmantas, džiaug- 
damasis septyniais anūkais, gali pasidžiaugti 

ir tuo, kad, net ir neturėdami lietuviškos aplin-
kos, jie puoselėja savo lietuviškas šaknis. Visos 
trys Rasos dukterys – Gabija, Asta ir Vilija –  
bei jų pusseserė Sofija mokėsi lituanistikos 
kursuose Vilniaus universitete. Aplankyti 
dar tebesimokančios jaunylės Vilijos atvy-
kę mama ir senelis pasakojo, kad mergaitės 
Lietuvoje lankėsi nuo mažumės, tad Vilniaus 
senamiestį pažįsta kaip savo namus.

Paklausta, kaip užsimezgė jų šeimos ryšys 
su jėzuitais Lietuvoje, ponia Rasa sako, kad 
jėzuitiška aplinka šeimai įprasta, nes jų para-
pija Sietle yra aptarnaujama jėzuitų, o visos 
dukros nuo darželio iki aštuntos klasės lankė 
jėzuitų mokyklą. Vasaras leisdama Vilniuje ir 
lankydamasi pas jėzuitus, šeima susipažino 
su tuometiniu Vilniaus jėzuitų gimnazijos di-
rektoriumi Virgilijumi Sauliumi, tapusiu ypač 
geru mergaičių bičiuliu ir žaidimų draugu. 
Virgilijus daug pasakodavo, kaip sekasi ne 
taip seniai atkurtai gimnazijai, dalijosi savo, 
kaip jos vadovo, rūpesčiais. Kai po kurio lai-
ko apsilankė Sietle, Rasa sudarė galimybę 
jam pabendrauti su čia veikiančių katalikiškų 

Privalai padėti kitiems



24

PROVINCIJOJE

mokyklų vadovais, pasisemti iš jų patirties. 
Virgilijus rūpinosi, kaip kompiuterizuoti gim-
naziją, o Rasa devynerius metus iki pirmosios 
dukros gimimo dirbo „Microsoft“ korporaci-
joje, tad turėjo galimybę padėti. JAV labdara 
labai skatinama, ir kokiai nors organizacijai 
aukojantis darbuotojas gali tikėtis, kad įstai-
ga, kurioje jis dirba, antra tiek prie to prisidės. 
Be to, jeigu kam nors aukoji, gale metų suma-
žinami mokesčiai. Žmonėms tai gera paskata. 
Tad Rasos šeimai nupirkus Vilniaus gimnazi-
jai programinę įrangą, tiek pat jos paaukojo ir 
„Microsoft“ korporacija. Taip gimnazija įgijo 
praktiškai vieną moderniausių to meto kom-
piuterinių programų. 

„Kai matai organizaciją ar mokyklą, kuri 
gerai veikia, padeda kitiems, yra noras juos 
remti. Nebuvo taip, kad Virgilijus mūsų 
prašytų, jis labiau stengėsi parodyti, kaip čia 
viskas gerai veikia ir kaip galime prie to pri-
sidėti. Mes kasmet aukojame organizacijoms, 
kiek galime – mūsų mergaičių mokyklai ir lie-
tuvių bendruomenei. Sietlo universitete yra 
lietuvių, latvių ir estų kalbų studijų programa, 
ją taip pat aukomis remiame. Užaugome vei-
kiami lietuviškos atmosferos, ir ją reikia pa-
laikyti. Gyvenime patys daug gavome, dabar 
reikia duoti atgal, paremti kitus, – sako Rasa 

ir tęsia: – Kadangi mūsų mergaitės lankė jė-
zuitų mokyklą, joje nuo mažens mokoma so-
cialinio teisingumo, kiekviena klasė pasiren-
ka kokią nors organizaciją per metus šelpti: 
renka pinigus, maistą ar drabužius. Kai Asta 
pernai mokėsi Vilniuje, prisidėjo prie Caritas 
globojamų vaikų programos „Vilties angelas“, 
kelis kartus per savaitę ten savanoriaudavo. 
Kai išmoksti jausti dėkingumą už tai, ką turi, 
privalai padėti kitiems. Joms nuo mažumės 
tai įdiegta.“ 

Tuometis VJG direktorius Virgilijus Saulius, 
pats būdamas IT specialistas, puikiai prisime-
na, kokia didelė parama gimnazijai buvo gau-
tos naujausios kompiuterių programos, tačiau 
sako, kad dar didesnį džiaugsmą jam kelia 
Raišių šeimos nusiteikimas atkakliai puoselėti 
lietuvybę. Kadangi Rasos dukros augo mišrio-
je šeimoje, mama kas vasarą mėnesį laiko su 
jomis praleisdavo Lietuvoje, nors turėjo gali-
mybę atostogauti bet kurioje kitoje pasaulio 
šalyje. Užtat dabar jau suaugusios dukros, po 
lituanistikos kursų Vilniaus universitete ne tik 
gerai kalba lietuviškai, bet ir pažįsta kraštą, iš 
kur kyla jų šaknys, ir galbūt pačios kada nors 
galės tęsti šeimos užmojį padėti jam labiau su-
klestėti.

Jūratė Grabytė

MISIONIERIUS.  
Antanas Saulaitis –  
žmogus, kuris visada šypsosi 

Taip vadinasi Aurelijos Savickienės parengta 

ir gausiai nuotraukomis iliustruota knyga, 

sudaryta iš tėvo Antano prisiminimų ir visą 

gyvenimą, nusidriekusį net per keletą žemynų, 

jo vestų užrašų.

Išleido Alma littera
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Kas jus paskatino aukoti būtent jėzuitų mi-
sijai Lietuvoje?
2001 m. rugpjūtį svečiavausi pas savo brolį 
Petrą, ir jis man davė paskaityti Baltijos jė-
zuitų plėtros projekto lėšų rinkimo vajaus 
laišką, pasirašytą t. Antano Saulaičio. Brolis 
paklausė mano nuomonės apie šį prašymą 
aukoti. Tuo metu Petras kovojo su paskutinės 
stadijos kasos vėžiu ir planavo savo palikimu 
paremti įvairias vaikų švietimu besirūpinan-
čias organizacijas. Mes prisiminėme dar XX a. 
šeštojo dešimtmečio pradžioje užsimezgu-
sius draugystės ryšius su t. Saulaičiu ir jo 
šeima. Antanas ir jo sesuo mokėsi keleriais 
metais vyresnėse klasėse už mus lietuviškoje 
katalikiškoje pradinėje, vėliau – vidurinėje 
mokykloje. O jų mama buvo mūsų jaunesnės 
sesers mokytoja darželyje.

Po daugelio metų šiuo laišku t. Saulaitis 
sugrįžo į mūsų šeimos gyvenimą. Keletą kartų 
pasikalbėjęs telefonu su Baltijos jėzuitų plėt-
ros projekto vadovu Tadu Kulbiu, Petras įga-
liojo mane tvarkyti jo fondą, kurį įkūrė jėzuitų 
mokykloms Lietuvoje remti. Jis norėjo, kad aš 
užtikrinčiau, jog tos lėšos bus tinkamai pa-
naudotos.

Gal galite papasakoti apie jūsų šeimos lietu-
viškas šaknis?

Deja, brolis Petras mirė 2001 m. spalio mėne-
sį. Po metų mudvi su mama pirmą kartą ap-
lankėme Lietuvą – mano visų keturių senelių 
gimtinę. Seneliai imigravo į JAV pačioje praė-
jusio amžiaus pradžioje. Prisimenu, kad man 
ruošiantis į pirmąją klasę, mama pasakė tėčiui 
ir močiutei, gyvenusiai kartu su mumis: „Mes 
turime pradėti namuose kalbėti angliškai, nes 
MaryAnn greitai lankys mokyklą.“ Iki tol, kol 
man sukako penkeri metai, namuose visi kal-
bėjome tik lietuviškai. Mes gyvenome Voterbe-
rio (Waterbury) mieste (Konektikuto valstija), 
toje dalyje, kurioje buvo įsikūrę daug lietuvių 
šeimų, ir visi vaikai lankė lietuvišką Šv. Juozapo 
bažnyčią bei prie jos veikusią pradinę mokyklą.

Viešėdamos Lietuvoje, mes su mama susiti-
kome su tėvais jėzuitais, kurie rūpinosi jėzuitų 
mokyklų plėtra bei augimu, tarp jų – ir su tuo-
metiniu Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriu-
mi t. Gintaru Vitkumi. Mums padarė didžiulį 
įspūdį jų vizija, sumanumas ir užsidegimas 
suteikti vaikams daugiau galimybių ateityje. 
Aš iki šiol prisimenu apgriuvusį pastatą, kuris 
buvo Vilniaus jėzuitų gimnazijos pradžia.

Vėl lankiausi Vilniuje 2015 metais, tuomet 
susitikau su savo tėčio pusbroliu bei jo šeima. 
Iš jų sužinojome, kad mano senelis iš tėčio 
pusės buvo vyriausias iš dešimties vaikų. Jis 
ir jo sesuo emigravo į JAV. Sutiktasis tėčio 

Apie savo įsitraukimą į labdaringą 
veiklą sutiko papasakoti ir ilgametė 
Baltijos jėzuitų plėtros projekto tarybos 
narė bei viena ištikimiausių ir dosniau-
sių jėzuitų mokyklų Lietuvoje rėmėja 

MARYANN STANAITIS DIESBURG. 

Didžiausia  
paskata man

2006 metais, atidarant brolio  
Petro J. Stanaičio sporto centrą Vilniaus 
jėzuitų gimnazijoje
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pusbrolis buvo senelio jauniausiojo brolio 
vaikas. Taip mūsų šeimos ryšys su Lietuva dar 
labiau sustiprėjo.

2002-aisiais, po mūsų apsilankymo Lie-
tuvoje, mano tėvai įkūrė nedidelį labdaros 
fondą, per kurį būtų galima finansiškai remti 
jėzuitų švietimą Lietuvoje ir po jų mirties. Šio 
fondo lėšos buvo panaudotos nepasiturinčių 
mokinių stipendijoms. Praėjusiais metais tiek 
brolio, tiek ir tėvų įkurti fondai buvo išsemti 
visas lėšas skiriant naujausiam svarbiam pro-
jektui – jėzuitų pradinės mokyklos Kaune sta-
tyboms. Nuo šiol jau aš skirsiu aukas jėzuitų 
švietimui iš savo asmeninių investicijų.

20 metų prabėgo, ir šiandien – trys puikios 
jėzuitų mokyklos, dabar jau ir su pradinėmis 
klasėmis Kaune ir Vilniuje... Tai buvo jėzuitų 
vizija 2002-aisiais, ir ji yra įgyvendinta. Kokia 
milžiniška transformacija iš griuvėsių! 

Kas motyvuoja remti jėzuitų švietimą Lietu-
voje šiandien, kai jėzuitų mokyklos jau stip-
riai stovi ant kojų?
Po pirmo vizito 2002-aisiais, Lietuvoje ir jė- 
zuitų mokyklose lankiausi daug kartų. Kie-
kvieną kartą matoma akivaizdi mokyklų pa-
žanga man sukeldavo nuostabą. Paskutinį 
kartą, 2017-aisiais, kartu vyko ir dabartinis 
mano vyras Danielis, tad jis irgi galėjo su-
sipažinti su Lietuva bei jėzuitų švietėjiška 
misija. Mudu tikimės netrukus vėl apsilan-

kyti. Mokinių, kurių ateičiai sparnus suteikia 
aukšto lygio jėzuitų švietimas ir visokeriopas 
asmenybės ugdymas, tėvelių akyse mačiau 
nuoširdų ir gilų dėkingumą – tai man 
yra didžiausia paskata ir toliau remti jė- 
zuitų mokyklas Lietuvoje. 

Kalbėjosi ir iš anglų kalbos vertė  
Daina Paulauskienė 

Susitikime su KJG alumnais 2016 metais

MaryAnn su mama Agnes Stanaitis Kaune 2002 metais
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Šis mūsų bičiulės Justinos Jurėnaitės eilė-
raštukas primena laikus, kai būdami 12–14 
metų paaugliai tapome jėzuitams grąžintos ir 
1991 m. kovo 3 d. naujai pašventintos Vilniaus  
šv. Kazimiero bažnyčios bendruomenės na-
riais. Tuometinio bažnyčios rektoriaus t. An-
tano Gražulio iniciatyva bažnyčioje pradėjo 
telktis ir jaunimo būrelis – patarnautojai, 
adoruotojos, jaunimo chorelis su gitaromis. 
Gilinomės į liturgijos subtilybes, tarnystė prie 
altoriaus tapo mums kasdienė, ypač įdomu 
buvo ruoštis Didžiosios savaitės liturgijai. 
Viena iš įsimintiniausių – tais pačiais metais 

vykusi šv. Ignaco 500 gimimo metinių šventė, 
kai pirmą kartą drauge susirinko visi Lietuvos 
jėzuitai, dar visai neseniai veikę pogrindyje. 

Sekmadieniais po šv. Mišių rinkdavomės 
Markučių parke, kur vaidindavome Evange-
lijos ištraukas, žaisdavome „bulvę“, atsives-
davome vis naujų draugų. 1993 m. gausus 
Kazimiero bažnyčios jaunimo būrys dalyvavo 
susitikimuose su popiežiumi šv. Jonu Pauliu-
mi II; suspėjome ir savanoriauti renginiuose, 
ir pasitikti jį bei išlydėti oro uoste, ir kartu su 
visos Lietuvos jaunimu stadione Kaune skan-
davome: „Jonai Pauliau, mes mylime tave!“

Susitikimas  
po 30 metų
Minkštučiukai zakristijoj kilimai ištiesti
pailsėti traukia ir liula paliesti.
Seselės kampuos tupi,
žiūri, kas ką veikia: kas sėdi, kas klūpi.
Ant rausvo balsvo žalsvo kilimo – kam rūpi,
ateitininkai, skautai čia sutūpę. 
Būsimųjų seselių kur ne kur pro plyšį
iš po maldaknygių didžių tik pakaušiai kyšo.
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Nepamiršome ir jėzuitų nuo seno puoselė-
to teatro. Rodos, 1993 m. kovo 4-ąją Vilniaus 
universitete vaidinome seserų eucharistiečių 
režisuotą spektaklį apie karalaičio šv. Kazi-
miero gyvenimą. Smagu buvo dėvėti baro-
kinius drabužius, taip nusikeliant į praeitį, 
primenančią, kad vaikštome tomis pačiomis 
Vilniaus gatvėmis kaip ir karalaitis.

Nepamirštamos t. Antano Saulaičio prie 
laužo pasakojamos istorijos apie indėnus ir gy-
venimą Brazilijoje. Bažnyčioje apsilankydavo ir 
pas bendrabrolius viešintys kiti misionieriai:  
t. Donatas Slapšys iš Indijos, t. Juozas Vaišnys, 
t. Kazimieras Ambrasas, t. Anicetas Tamošaitis 
iš JAV, – kiekvienas iš jų savitas, bet visada 
jausdavosi ir kažkas bendro, jėzuitiško. 

Būrėsi skautų ir ateitininkų grupelės, mal-
dos būreliai su seselėmis eucharistietėmis. 
Neatsiejamas dalykas buvo talkos, nes jėzui-
tai visais laikais ką nors statė. Visi prisimena-
me giesmę: „Dievas stato namus nuostabius – 
stato ne iš akmenų, stato iš gyvų širdžių.“

Šių metų saulėtą gegužės šeštadienį Šv. Ka- 
zimiero bažnyčioje susirinkome pasimelsti, 
pabendrauti ir prisiminti, kaip čia būrėmės 
prieš 30 metų. Akivaizdžiai pamatėme, ką Die-
vas per tą laiką pastatė. Atsirado ne tik naujų 
pastatų jėzuitų namų teritorijoje, bet išaugo 
ir bendruomenė, kurios nariais mes, daugu-
ma – Vilniaus jėzuitų gimnazijos alumnai, 
tebesame. Mūsų vaikai irgi mokosi arba jau 
baigė jėzuitų gimnaziją, esame savo draugų 
vaikų krikšto tėvai ir džiaugiamės kiekvienu 
susitikimu. Nors ir susirinkome su šeimomis, 
sausakimšai bažnyčios užpildyti nepavyko, 
nes ses. Ligita dėsto studentams Bostone,  
ses. Judita tuo metu lankėsi Islandijoje, kuni- 
gu tapęs mūsų bičiulis Mozė studijuoja Romo-

je, o t. Gražulis darbuojasi Kulautuvos bažny-
čioje, kurios statybai ir vadovavo. Dalis mū-
siškių gyvena užsienyje, bet buvo su mumis 
maldoje. Labai simboliška, kad kartu bažnyčios 
suole meldėsi t. Saulaitis, kuris nuo 1992 m.  
atvykdavo „iš kito pasaulio“. Visi atsimename 
jo aukojamas šv. Mišias gamtoje bei bendras 
giesmes iš „Rinkinėlio stovyklai“, maldą „Tėve 
mūsų“ ženklais ir kaip priimdamas Komuniją 
kiekvienas išgirsdavo savo vardą. 

Visų mūsų mylimas t. Algimantas Gudaitis 
tądien aukojo šv. Mišias. Prieš 30 metų, bir-
želio 13 d., būtent Šv. Kazimiero bažnyčioje jis 
buvo įšventintas kunigu. Tada mums, dar visai 
vaikams, buvo keista ir neįprasta matyti prie-
šais altorių gulintį diakoną, visai bažnyčiai gie-
dant Visų Šventųjų litaniją. Prisimenu ir sutri-
kusius sveikintojus, kurie rikiavosi su gėlėmis 
prie dvynių – kuris Algis, kuris Aldonas? Vė- 
liau – primicijos Prienų bažnyčioje ir šventė 
Skersabalio kaime. Su t. Algimantu vėl susiti-
kome po trejų metų, kai jis po studijų JAV grįžo 
dirbti kapelionu į Vilniaus jėzuitų gimnaziją ir 
kalėdinėje šventėje pasirodė apsirengęs Ka-
lėdų Seneliu. Jėzuitai moka prieiti prie jaunų 
žmonių įvairiais būdais ir nejučia diegti dva-
singumą – rodos, per paprastą, bet autentišką 
bendravimą, tarsi būdami lygūs su mumis. Po 
30 metų bandėme suskaičiuoti, kiek t. Algis yra 
sutuokęs mūsiškių porų, kiek mūsų vaikų pa-
krikštijęs. Smagu, kad dabar jis vėl yra gimna-
zijos, kurią jau lanko mūsų vaikai, kapelionas. 
Šv. Kazimiero bažnyčia – mūsų sakramentų 
šventimo vieta, svarbiausi gyvenime – Santuo-
kos – įžadai duoti čia, bažnyčioje rinkdavomės 
pradėti naujų mokslo metų, čia gavome ir gim-
nazijos brandos atestatus.

Simonas Mockevičius

Kiekvieną kartą pagalvojus apie Šv. Kazimiero bažnyčią užlieja patys šilčiausi jausmai, grįž-
ta gražiausi paauglystės prisiminimai. Čia buvo praleista daug prasmingo laiko, sutikta daug 
mielų žmonių, padaryta daug gerų darbų. Visa tai paliko pėdsaką mūsų gyvenimuose, padėjo 
užaugti žmonėmis, turinčiais turtingas sielas, besidalijančiais šiluma su kitais. Kaskart einant 
pro bažnyčią norisi užsukti bent trumpam pabūti su Dievu. Čia jis, atrodo, yra arčiausiai ir la-
biausiai savas, nes čia kartu su juo užaugome. Tai buvo gražiausias laikas.

Monika Kugelevičiūtė
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Dalyvauti sinodiniuose susitikimuose Šv. Ka- 
zimiero bažnyčioje užsiregistravo 30 žmonių, 
tad buvo sudarytos 6 grupelės. Bažnyčioje pa-
tarnaujanti ses. Marija Marozaitė, SJE, pasi-
rūpindavo, kad visi dalyviai el. paštu iš anksto 
gautų būsimo susitikimo temą ir klausimus, 
skelbtus sinodinio kelio Lietuvoje svetainėje. 
Kiekvienai grupelei buvo paskirtas modera-
torius ir jo padėjėjas, vadinamasis raštinin-
kas – žmogus, užrašantis pagrindines mintis, 
kad paskui būtų lengviau padaryti bendrą 
įžvalgą, teikiamą Vilniaus arkivyskupijos si-
nodinio kelio komandai. Visi susitikimai vyk-
davo gyvai, grupelės išsiskirstydavo po visą 
bažnyčios erdvę. Jei ateidavo ne visi užsire-
gistravusieji, susijungdavome, bet niekada 
nebuvo mažiau nei 4 grupelės. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje aptarėme penkias sinodo temas: 
„Kelionės bendrakeleiviai“, „Klausytis ir kal-
bėti“, „Šventimas“, „Atsakomybė už bendrą 
misiją“, „Dialogas bažnyčioje ir visuomenėje, 
ekumenizmas“.

Kiekvienas mūsų susitikimas prasidėdavo 
šv. Mišiomis. Po jų pakviestas pranešėjas pa-
sakydavo keletą minčių to vakaro tema. Gru-
pelėse pasidalijimai įžvalgomis vykdavo, kaip 
įprasta ignaciškojo dvasingumo bendruome-
nėse, trimis ratais ir trukdavo apie valandą. 
Moderatoriai kaskart primindavo, kaip turėtų 
vykti pokalbis, kad svarbiausia – nedisku-
tuoti, nepertraukinėti kalbančiojo ir atidžiai 
klausytis. Prieš skirstydamiesi į grupeles, 
vakarą pradėdavome bendra malda ir vėl visi 
sueidavome užbaigos maldai. 

Prieš pradedant susitikimus buvo neramu, 
kaip seksis dalintis mintimis trimis ratais ir 
atlikti bendruomenines įžvalgas. Tas nerimas 
jautėsi dar dalyvaujant Vilniaus arkivysku-
pijos sinodinio kelio rengiamuose nuotoli-
niuose koordinatorių ir moderatorių susiti-
kimuose-mokymuose. Pradžioje pagrindiniai 
klausimai būdavo apie tris pasidalijimų ratus, 
vėliau – apie bendruomeninę įžvalgą. Todėl 
vieną kartą buvo pakviestas t. Mindaugas Ma-
linauskas, SJ, kad išsamiai paaiškintų, kas yra 
bendruomeninė įžvalga.

Mūsų grupelėje visi susitikimai vyko labai 
sklandžiai, niekas nepertraukinėdavo kalban-
čiųjų, nediskutavo. Kitose grupelės pasitai-
kydavo ir karštų diskusijų. Kai kas pasigedo, 
kodėl bendroje įžvalgoje atitinkama tema 
neįrašyta būtent tai, ką jis pasakė. Aptariant 
pirmas temas kartais žmonės išsakydavo pa- 
stabų, kad Bažnyčia – jos vyresnybė ar kuni-
gai – turi daryti tą ar kitą. Antrame rate atlie-
pus, kad Bažnyčia esame mes patys, vėliau to-
kių kategoriškų priekaištų nebesigirdėdavo.

Stipriausias įspūdis buvo aptariant temą 
„Kelionės bendrakeleiviai“. Daug kas džiau-
gėsi, kad atėję į bažnyčią gali būti savimi, pa-
žinti kitus, bet pripažino, kad visi esame la-
bai skirtingi įvairiais aspektais: socialiniais, 
dvasiniais, liturginės tradicijos supratimo. 
Daugeliui norėjosi ne tik save matyti gerais 
Šv. Kazimiero bažnyčios bendruomenės na-
riais, bet rūpėjo ir kaip įtraukti kitus žmones, 
kurie nori ateiti į bažnyčią, bet nedrįsta, arba 
atėję nedrįsta įsitraukti į bendruomenę. Tą 

Kristina Ulkienė 

Sinodo vakarai  
Šv. Kazimiero  
bažnyčioje
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gerai supranta buvusieji tokioje situacijoje. 
Skirtingos patirtys senbuvių, šioje bendruo-
menėje esančių 10, 15, 20 ar daugiau metų, ir 
naujai atėjusių. Mūsų tikslas – padėti jiems 
tapti bendruomenės nariais, kad jie jaustųsi 
čia kaip namuose. Senbuviai prisiminė, kokia 
bendruomenė buvo anksčiau. Siūlė, ką gero 
galima paimti iš ankstesnės patirties. Džiu-
gino tai, kad galvojame ne tik apie šią dieną, 
bet jau numatome, ką bus galima daryti atei-
tyje, pasibaigus sinodinio kelio vakarams.

Žmonės dalijosi atvirai, net su trumpais 
liudijimais. Įdomu buvo stebėti, kaip apta-
riant naują temą iškyla ankstesnių temų 
atgarsiai (vadinasi, susitikimuose žmogus 
dalyvavo aktyviai). Kebliausia ir visiems ma-
žiausiai aiški buvo tema „Atsakomybė už 
bendrą misiją“.

Moderatoriai (aš buvau viena jų) ir jų pa-
dėjėjai, kitą dieną peržiūrėję grupelių pasisa-
kymus ir įžvalgas, susijungę nuotoliniu būdu 
parengdavo bendrą įžvalgą ir sekmadieniais 
po šv. Mišių ją perskaitydavo visiems bažny-
čioje esantiems žmonėms.

Sinodinius susitikimus apibendrinusiame 
vakare dauguma džiaugėsi, kad apskritai tokie 
vakarai vyko, kad jie sujudino, paskatino susi-
tikti, telkti bažnyčios bendruomenę. Smagu, 
kad buvo galimybė juose dalyvauti, nes tikrai 
mezgėsi dialogas tarp bendruomenės narių –  
kiekvienas išsakė savo nuomonę ir galėjo iš-
girsti kitus. Kalbėjome ir apie tai, kad popie-
žiaus mūsų konkrečios įžvalgos nepasieks, 
nes ne toks yra sinodo tikslas (bus daromos 
bendruomeninės įžvalgos vyskupijose, šalyse 
ir t. t.), bet tai naudinga mums patiems, nes 
mus subūrė, paskatino numatyti gaires atei-
čiai ir dar kartą priminė, kad Bažnyčia yra ne 
pastatas, o mes patys. Gyva Bažnyčia bus, jei 
mes gyvai bendrausime, labiau pažinsime 
bendruomenę ir vienas kitą, ką nors drauge 
veiksime (gal melsdamiesi, gal padėdami li-
turgijoje, gal pagyvindami bažnytines šven-
tes), įtrauksime į bendruomenės gyvenimą 
daugiau žmonių, ypač – nedrąsius jos narius.

Manau, kad mūsų bažnyčioje sinodinio ke-
lio susitikimai jau daigina sėklas. Kas išdygs,  
pamatysime, – dar tik pavasaris.

T.
 V

. S
ad

au
sk

o 
nu

ot
r.
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Sv
ei
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na

m
e! Minėdami Lietuvos Katalikų 

Bažnyčios kronikos 50-metį, 

šį kartą jo sumanytoją ir 

leidėją kardinolą Sigitą 

Tamkevičių, SJ, sveikiname 

itin turiningos jo kunigystės 

60-mečio proga, o Kronikos 

bei daugelio kitų pogrindinių 

religinių leidinių platintoją  

t. Antaną Gražulį, SJ,  

šiuo metu besidarbuojantį 

jo rūpesčiu atstatytoje 

Kulautuvos bažnyčioje, –  

su gražia gyvenimo  

70-mečio sukaktimi.

Sveikiname t. Antaną Saulaitį, SJ, pelniusį 

Trakų istorijos muziejaus įsteigtą Kultūros 

riterio žiedo su istoriniu Trakų herbu 

apdovanojimą už istorinės tradicijos puo-

selėjimą JAV, Brazilijoje ir kitose užsienio 

valstybėse garsinant Lietuvos, Trakų 

miesto ir Salos pilies vardą, už meilę visus 

vienijančioms vertybėms ir stiprinimą 

žodžiu tų, kurie toli nuo Tėvynės, už drauge 

su muziejumi surengtą parodą eksponuo-

jant rekonstruotas istorines Žalgirio mūšio 

laukuose plazdėjusias vėliavas. 

Apie t. Antano vėliavų kolekciją skaitykite 

kitame žurnalo numeryje.
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Kad Šv. Kazimiero bažnyčios patalpos 
būtų jaukesnės! 
Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra 

pagrindinė Lietuvos jėzuitų šventovė. 

Joje ne tik švenčiama Eucharistija, bet 

ir buriasi įvairios bažnyčios bendruo-

menės grupelės, vyksta Vilniaus jėzuitų 

gimnazijos renginiai, sekmadieniais 

ir kitomis progomis – koncertai vil-

niečiams ir miesto svečiams. Deja, 

patalpos šalia pagrindinės bažnyčios 

erdvės yra varganos būklės ir stinga 

tinkamos vietos jose besirenkantiems 

žmonėms.
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PRAŠOME AUKOTI
Lietuvos jėzuitų provincija
Didžioji g. 34, LT-01128 Vilnius
Juridinio asmens kodas 191893936
AB SEB banko kodas: 70440, BIC (SWIFT) – CBVILT2X
Sąsk. nr. LT34 7044 0600 0112 3231
Būsime dėkingi už paramą visoms jėzuitų veikloms. 
Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kam skiriate auką. 
Telefonas pasiteirauti +370 5 212 17 15

T. Vytauto Sadausko, SJ, nuotr.

Tad labai kviečiame jus, mielieji jėzuitų 

bičiuliai, prisidėti prie bažnyčios 

patalpų atnaujinimo: planuojame 

įrengti klasę Pirmosios Komunijos 

pamokėlėms, suremontuoti kambarį, 

skirtą vaikų užimtumui per sekma-

dienio Mišias, bei muziejaus patalpą. 

Išgyvenus pandemiją ir susidūrus su 

realia karo grėsme, Bažnyčia tampa dar 

svarbesne vieta žmonėms, ieškantiems 

įvairios pagalbos. Norėtųsi, kad čia jie 

jaustųsi laukiami ir saugūs.
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