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AUŠO PIRMOSIOS DIENOS RYTAS
I.

Visa, kas gyva, kėlėsi gyventi.
Tik kelios moterys lėtai, koja už kojos, 
ėjo prie šviežio kapo.
Buvo miręs jų Dievas - 
jų tikėjimas, jų viltis ir jų meilė.
Ne miręs - nužudytas.

Norėjo jos išsiverkti, 
kad širdžiai būtų lengviau.

Norėjo jos patepti aliejais, 
kad brangus mirusysis 
ilgiau liktų nepaliestas.
Bet jo nėra -
tikėjimas ir meilė, ir viltis - viskas mirę...

Vargas mums, 
jeigu turime tik vakar dienos brangenybes, 
tiktai istoriją, tiktai kapus, 
tiktai prisiminimus!

Vargas mums, 
jeigu tikėti nėra kuo - šviesa užgeso, 
jeigu mylėti nėra ko - numirė meilė, 
jeigu tikėtis nėra ko - viskas buvo vakar, 
o šiandien nebėr ir rytoj nebus.

Viešpatie, kada mes suprasime, 
kad Dievo nužudyti, Jo pėdsakų ištrinti žemėje 
negali niekas!

Tu gyvas, Viešpatie, 
ir gyva mano siela, kai myli, kai ilgisi, 
kai tiesos ir laisvės nors kruvinom kojom siekia. 

Brangi mums praeitis, tėvų kapai...
Bet dar brangesnis yra tikėjimas, 
kad Tiesos ir Teisybės nužudyt negalima.

Dar brangesnė Meilė,
kai visi pavirsta suktais, atsargiais,
apsiskaičiusiais, šaltais, už pinigus.

Ir labai brangi Viltis,
išauganti iš kraujuojančios širdies,

iš rankų surakintų.
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II.
O gal mes iš tiesų gyvename kapuos, - 

tai kas, kad tu su Kristumi - 
kantriu, kentėjusiu ir nukankintu?
Kapuos - gyvi palaidoti...

Akmeniu širdį užvertė, 
sargais apstatė, 
visa uždraudė...
Argi mes lavonai?
Argi mes vergai?
Baudžiauninkai, belaisviai, samdiniai?

Ne mirčiai mes, ne prapulčiai, ne išnykimui, 
ne pragarui kasdieniam sukurti!
Negali ferma būt mūsų bažnyčia, 
ir karčiama - kultūra, rašalas - vynu, 
šliužai - draugais, o saulė - priešu, - 

negali!
Dievo platus pasaulis manęs laukia: 
aš eisiu per jį tiesus, saule nešinas! 
Klaupiuos ir galvą palenkiu - 
telaimina mane Dievas!
Bažnyčia kaip motinos veidas man tešviečia.

Teskamba varpai!
Aš dirbti trokštu Gėrio ir Tiesos laukuos, 
dėkoti Viešpačiui vienam už duoną, 
varyti vagą tiesią Viešpaties pasauly, 
stovėti tiesiai audrose, 
o pasilenkti tik prie nuskriaustojo.

Gyventi trokštu šviesai, 
o ne kapams!

III.
Kristų nužudė. Kas?

Judas ar kareiviai? - Ne!
Žydų vyresnieji, Pilotas, Erodas? - Ne! 
Aklumas. Bailumas. Liaudies pasyvumas!

O mes žudomės patys!
Patys, -

tada, kai nusisukam nuo Dievo, 
kai mylim tik save, 
kai gyvybines jėgas išbarstome, 
kai dvasią, kai troškimus aukštuosius 
iškeičiam į materiją, į naudą.
Rankas kai tiesiame į tuštumą, į nieką...
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Keltis reikia!
Nesvarbu - naktis ar rytas, 
diena ar vakaras pasauly!

Keltis!
Nesvarbu - kyla tautos, miršta tautos, 
kariauja kruvinai ar diplomatiškai.

Keltis reikia!
Atverti akis - ir matyti, 
atverti širdis - ir mylėti, 
atverti dvasią - ir kovoti!
Galvoti, jausti skausmą, pareigą, nerimti, nesitaikstyti. 
Pakelti galvą, stačiam stovėti.
Gintis ir apginti.
Kelius parodyti ir dirbti.

Purenti, rauti piktžoles, 
sodinti ir statyti.
Nuodus pažinti.
Perskrosti melo uždangą.
Pasukt į Tiesą, Gėrį, Šviesą - 
visom jėgom, visa širdim.

Ant mūsų Tėviškės krūtinės Kryžius švinta.
Nedalios siaubo ir mirties kapai tuoj pasiliks tušti. 
Prisikėlimo rytas - mumyse.

O Kristus - mūsų pergalė, 
mūsų Velykos!

 TAUTOS DVASIOS MILŽINAI

[Kun. Napoleonas Norkūnas]

BEBAIMIS KOVOTOJAS
(Kunigas Karolis Garuckas, SJ)

Jau baigėsi didžioji epopėja - 
Į kryžkelę ateina naujas rytas 
Ir paskutinis žodis pasakytas: 
„Kovojau kaip mokėjau!" (Š. J.)

Šlovingiausi puslapiai kurios nors tautos istorijoje yra tie, kur apra
šytos jos kančios - tos kančios, kuriose augo ir brendo tautos charak
teris. Laisvės ir tėvynės meilė, žinoma, daug padaro, bet tauriai išken
tėtos kančios ir kitados stiprinęs tautą vargas padaro dar daugiau. 

Kodėl Semiuelis Smailsas, tas anglų pedagogas, taip aukština tautų 
Vargus? Todėl, kad Dievo Apvaizda visada budi ir sunkiausiais laikais
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pašaukia didžiausius žmones. Ir dabar, kai Lietuva eina erškėčiuotu kry
žiaus keliu, iškyla asmenybių, kurios duoda ryškų toną tautos orientaci
jai. Dievas pasirenka, kas pasauliui atrodo kvaila, kad sugėdintų išmin
čius. Dievas pasirenka, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus (plg.
1 Kor 1, 27). O mes, stovėdami šalia, skėsčiojame rankomis nustebę: iš kur 
visa tai?

Tokios mintys kyla, stovint prie kun. Karolio Garucko kapo. Paskutinius 
16 metų jis darbavosi - veikė (pasakyti dirbo būtų per maža) - Ceikiniuose. 
Tai aukščiausia vieta Švenčionių aukštumoje. Čia yra Nevaišių kalnas (289 
m aukščiau jūros lygio), kurį poetai pavadintų Lietuvos stogu.

Kokia platuma atsiveria iš šito užkampio! Iš čia jis matė ne tik savo 
nedidutę parapiją, bet ir visą Lietuvą, jos naikinimą... ir viltis... Tiesė 
ranką visiems, kurie kovojo, nenustodami vilties, palaikydami, puoselėda
mi viltį. Jis negailėjo savęs ir nepripažino nuovargio. Kai tūlas ieškojo 
savęs, kaupė išteklius sau, jis užmiršo save, dalijo save kitiems. Buvo jis 
donoras! O kai visi aplink kalbėjo apie baimę, jis atsiversdavo savo my
limą istoriką Pastorių (Ludvig Freiherr von Pastor. Geschichte der Papste) 
ir cituodavo pasakojimą apie Konstantinopolio žlugimą, kai žmonės, ma
tydami artėjančią mirtį, siaubo apimti spraudėsi bažnyčiose prie klausyk
lų. Tačiau vienos nuodėmės niekas neišpažino - baimės... ir visi žuvo už 
šią šventvagystę.

Kun. K. Garuckas baimę laikė nuodėme, didele nuodėme. Ir visur ak
centavo sunkų žodį pareiga. Kas neš naštas, jei visi jų kratysis? Jis ryžosi 
nešti kryžių, savąjį ir kitų. Štai kodėl įstojo į grupę Helsinkio susitari
mams remti - kad, apvaldęs baimę, atliktų pareigą. Galbūt pačios Apvaiz
dos skirtą.

Štai jis - nedidukas, nuo metų naštos gunktelėjęs, veidas išvagotas 
raukšlelių nuo tėviško rūpesčio, lūpos atsikišę, o šypsena - ar džiugi, ar 
rimta, ar skausminga - vienu kartu apimdavo visą veidą, net kaktą. Mėgo 
humorą, bet pasišaipydavo tik iš savęs, savo nevertumo (toks buvo kuk
lus), nieko neįžeisdavo, - ir čia iškyla visas jo tėviškas gerumas. Iš įgimto 
nuolankumo niekur neprasikišdavo (nors dažnai stovėdavo priekyje), o jei 
kas pagirdavo jo veiklą, viską nuleisdavo juokais:

- Tai niekis, kas iš manęs gera...
Beje, paskutiniais metais, inicijuodami Viktoro Petkaus teismą, kaip 

tik šitą nuolankumą bedieviai panaudojo kun. Karoliui apšmeižti: nors jis 
ryžosi sėstis greta Petkaus į kaltinamųjų suolą, bet bedieviai „Tiesoje“ jį 
suniekindami pavaizdavo draugų išdaviku. Ir veltui, jau sirgdamas ir jaus
damas artėjančią mirtį, kun. Garuckas troško parodyti tiesą.

Kun. K. Garucko, kaip ir visų lietuvių jėzuitų, biografija visiškai papras
tutė. Jis gimė 1908 m. Užkalnių kaime, Ramygalos parapijoje. Pradžios 
mokyklą lankė Barklainiuose, progimnaziją - Ramygaloje, paskui mokėsi 
Panevėžio mokytojų seminarijoje, kurią baigęs 1931 m. įstojo į Jėzuitų ordiną
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Pagryžuvyje. 1935 m. jis siunčiamas į Pulacho kolegiją (Vokietija, netoli Miun
cheno) studijuoti filosofijos. Kai po trejų metų grįžo į Lietuvą, vienuolynas 
norėjo įdarbinti mokytoju (juk jis - pedagogas), tačiau Lietuvos tautininkų 
valdžia „nerado" vakuojančios vietos. Tada Garuckui teko laimė toliau stu
dijuoti teologiją Valkanburge (Olandijoje, 1938-1942), 1941 m. jis įšventinamas 
kunigu. Čia užklupo karas - Olandiją užėmė vokiečiai.

1942 m. vokiečių kariuomenė atėmė vienuolyno patalpas ir vienuoliai 
išsiblaškė po įvairius kraštus. Kun. Garuckas pateko į Vokietiją, o iš čia 
grįžo į Lietuvą, kur tėvų jėzuitų su dideliu džiaugsmu buvo sutiktas. Jam 
pavesta dėstyti tikybą suvalstybintoje Kauno jėzuitų gimnazijoje. Kai Lie
tuvą užėmė Raudonoji armija, kun. Garuckas persikėlė į jėzuitų vienuoly
no ūkį Bajėnuose, prie Nevėžio, aukščiau Babtų. 1945 m. Vilniuje susirgo 
kun. J. Paukštys SJ, ir kun. K. Garuckui teko užimti jo vietą. Vilniuje jį 
buvo galima rasti Šv. Kazimiero bažnyčioje, Aušros Vartuose, Šv. Jono 
bažnyčioje sekmadieniais sakydavo imponuojančius pamokslus, kurių klau
sytis susirinkdavo daugybė universiteto studentų.

1948 m. vasarą užplūdo nauja Bažnyčios persekiojimo banga: Vilniuje 
du trečdaliai bažnyčių buvo uždaryta, palikta tik keletas mažesnių, vienuo
lynai išblaškyti. Tada ir kun. Garuckas atsidūrė užkampyje, mažytėje Reš
kutėnų bažnytėlėje. Čia jis praleido pačias sunkiausias savo tarnystės die
nas. Iš Reškutėnų 1952 m. jis turėjo kraustytis į kitą užkampį - Kabelius, 
kur jo laukė naujos kovos dėl klebonijos, bažnyčios, tikinčiųjų. Po šešeto 
metų jis vėl važiuoja apie 300 km į Dūkštą, esantį kitame Vilniaus arkivys
kupijos gale. Bet neilgam. Bedieviai suprato, kad Dūkštas jam per gera vieta 
ir iš ten jis nutrenkiamas į Palūšę, o iš čia 1961 m., nė gerai neapšilus, į 
Paringį, kur po kelių mėnesių visai atimama teisė eiti kunigo pareigas. 
Vilniaus kurija buvo bejėgė ginti nekaltą kunigą. Kai Dūkšto parapijiečiai 
paklausė vysk. K. Paltaroką, kodėl atimamas kun. Garuckas, šis atsakė:

- Tylėkite, aš nieko negaliu. Gerai dar, kad duoda Palūšę, o grasina jį 
visai likviduoti.

Ir likvidavo, neva už tai, kad jis palaikė bedievių ištremtą vysk. Julijoną 
Steponavičių. Tuo metu visoje Lietuvoje vyko visuotinis kunigų rūšiavimas, 
skirstymas, blaškymas. Viskas priklausė nuo „dėdės“ KGB. Kurijos prieš savo 
norą vos spėjo rašyti naujus paskyrimus. Ir nepasipriešinsi... Už ką tada 
buvo ištremtas vysk. J. Steponavičius, kodėl neleido eiti pareigų vysk. T. 
Matulioniui, vysk. V Sladkevičiui? Todėl, kad jie nebučiavo „dėdei“ rankos. O 
tą ranką bučiuoti kaišiojo visiems kunigams. Kurie pabučiavo - pakilo auk
štyn, užiminėjo vyskupijų valdytojų postus arba sukosi arčiau kurijų miestuo
se; kurie tik palenkė galvas - gavo parapijas rajonų centruose ar šiaip geres
nes vietas. O būdami centruose jie duoda toną visai apylinkei. Iš centro 
sklinda negabumas, apsileidimas, keliaklupsčiavimas nuodėmei...

Pagyvenęs keletą metų be teisių ir be parapijos, kun. Garuckas gavo 
leidimą įsiregistruoti Adutiškyje, bet tik vikaru, o 1962 m. pavasarį gavo
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Ceikinių parapiją. Parapijiečiai greit pamilo savo naująjį kleboną, todėl 
valdžia sumojo, kad laikas jį vėl perkelti ten, kur jis nepažįstamas ir 
nemylimas - į Linkmenis. Bet šį kartą ne bedieviai, o kun. Garuckas 
pasakė: Gana, laikas sustabdyti tą pragaištingą kunigų kilnojimo maši
ną. Ir mašina sustojo. KGB prievartaujamas, Vilniaus arkivyskupijos val
dytojas kun. Česlovas Krivaitis verkdamas prašė: „Persikelk į Linkmenis, 
taip netoli“. O kun. Garuckas atsakė: Medžiui tas pats - toli ar tik per 
metrą pasodinsimam vis tiek sunku prigyti.

Ceikiniuose kun. Karolis Garuckas praleido patį vaisingiausią savo ko
vų ir persekiojimų metą. Jau pasigirdo įspėjimas - liga, pasiruošk! Artėja 
ir paskutinioji pergalė - mirtis. Ta proga vienam kunigui jis rašė:

Pasaulyje yra daug tamsybių ir apgaulės. Būtų liūdna, jeigu tarp 
visų tamsybių nebūtų tikrų švyturių. Bet taip nėra. Kiek daug gražių 
pavyzdžių, tikrų švyturių, yra ir mūsų laikais ir ne kažin kur toli, bet 
mūsų Tėvynėje. Tamsumos yra tik paveikslo rėmai, kurie išryškina 
geruosius. Galbūt žmogui sunku, kad gyvenime daug kas žūsta. Bet 
krikščionio gyvenime taip nėra. Jeigu mes ką nors aukojame, sėjame 
Dievo maloneje su gera intencija, tai vieną kartą pasirodys vaisiai, 
nesvarbu, kad mes patys jų ir nematytume. Mes žinome iš tikėjimo, 
kad kviečių grūdas, pasėtas į žemę, Dievo malonės sauleje kartą neš 
šimteriopą vaisių. Reikia turėti kantrybės ir mokėti laukti, nenorėti 
tuojau matyti savo darbo ir aukos vaisių. Dievas juos augina tinka
mu laiku. <...> Tada koks gražus mūsų tikėjimas! Gražus pavasa
ris, bet taip pat gražus ir ruduo. Gražu gyventi, gražu mirti, kad 
amžinai gyventume. Tikime šventųjų bendravimą. Mes tikime, kad 
galime padėti mirusiems, o mirusieji - mums. Krikščioniui mirtis yra 
iš vieno kambario perejimas į kitą (Švenčionių ligoninė, 1979 03 19).

Prieš mirtį jis sunkiai kentėjo. Troško mirti Didįjį penktadienį drauge 
su savo Viešpačiu. Bet tarsi pati Dievo Motina būtų pasigailėjusi ir pasi
kvietusi jį savo Septynių Skausmų šventėje balandžio 6 d., kad Palmių 
procesijos Osanna jis giedotų jau danguje.

Taip užsibaigė kun. Karolio Garucko gyvenimo filmas, tas gražus 71 metų 
kadras, šventa legenda. Gyveno neturtingai, mirė neturtingas, bet daugelį 
praturtino džiaugsmu, tiesa. Jis visada buvo ištikimas savo pašaukimo parei
gai. Jokie priešai jo neįbaidė. Lenkėsi tik Dievui, todėl įveikė savo žemišką 
trapumą, mirė kaip dvasios milžinas - žmogus, lietuvis, kunigas, vienuolis.

Jį priglaudė Ceikinių žemė, aukščiausioje Švenčionių aukštumos vieto
je, ant Lietuvos stogo supiltas jo kapas - milžinkapis, kad prie jo stovint 
prieš mūsų akis atsiskleistų dar platesnė Lietuvos panorama, kviečianti 
dirbti, aukotis, kentėti ir... nugalėti.

Su kun. Karolio Garucko mirtimi „Rūpintojėlis" neteko nuoširdaus bendradarbio 
Vaidevučio. Nr. 3, 4, 6 yra išspausdinta jo Meilės himno ištrauka. Kiekviena eilutė 
pasverta širdimi ir išbandyta gyvenimo patyrimu.
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Vaidevutis [kun. Karolis Garuckas SJ1

MEILĖ NEĮTARI  IR AMŽINA

Kūno žiburys yra tavoji akis, - kalba mums Išganytojas. - Todėl jei 
tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis 
nesveika, tavo kūnas skendės tamsoje (Lk 11, 34).

Nors ir kažin kiek pasaulyje būtų šviesos, grožio - neregiui viskas 
tamsu ir juoda. Pasaulio šviesa yra Meilė, Kristus. Taip pat ir mūsų sielos 
akis yra meilė. Žmonės ir visas pasaulis dažniausiai yra toks, kokį mes 
jį matome. Kaip mes į jį prakalbėsime, kaip šauksime, taip jis atsilieps. 
Visi daiktai tarsi smuikas menininko rankose: jie gali verkti, gali juoktis; 
mes galime kitus pradžiuginti, galime ir nuliūdinti. Daiktai gali mus gąs
dinti, gali ir guosti, padėti mums Dievą garbinti.

Žmonės dažniausiai tokie, kaip mes apie juos galvojame ir kalbame. 
Kai kitus gerais laikome, jais pasitikime, tada jie ir jaučia pareigą tokie 
tapti. Kaip lauke šauksime, taip miške atsilieps. Kokiu tonu prakalbėsime, 
tokį atsakymą išgirsime. Geriems visur gera, nes jie moka kitus gerus 
padaryti.

Kartą vienas kunigas sutiko žmogų, kurio gyvenimas buvo tartum 
koks piktybių klaidos kapas. Tas žmogus nebeturėjo jokios vilties pasitai
syti, nebesitikėjo, kad ir jam Dievas gali dovanoti. Nėra tokios nuodėmės, 
kurios aš nebūčiau padaręs, - tvirtino jis. Kunigas jį klausinėjo, klausinė
jo, negi jis iš tikrųjų toks blogas. Rodės, viskas veltui. Pagaliau dar pa
klausė: „Gal nieko nepavogei, nieko nenuskriaudei?“ - Pavogti tai tikrai 
nepavogiau, - prašvitusiomis akimis atsakė tas nusidėjėlis. Ir pradėjo 
taisytis. Taigi ir didžiausias nusidėjėlis dar turi ką nors gera, tik reikia tai 
išgriebti iš jo gyvenimo purvų ir pirmiausia parodyti jam pačiam.

Meilė neįtaria pikto. Kiekvienam, kad ir blogiausiam, darbui ji randa 
šimtus pateisinimų, kurių nušviesta pati blogybė sumažėja arba net visai 
gali pranykti. Gal nežinojo, nesuprato, gal kiti iš kantrybės išvedė... Gal 
aš pats jį blogai supratau. Pagaliau jeigu ir būtų jo pečius užgriuvęs 
nuodėmės kalnas, gal jau seniai Dievas jam viską atleido, iš Sauliaus gal 

jau pasidarė Paulius. Jeigu net Dievas apie jį kitaip galvoja, tad ir aš turiu 
savo sprendimą pakeisti. Geriau kitą laikyti geresniu, negu iš tikrųjų, o ne 
atvirkščiai. Gerieji paprastai ir kitus laiko gerais, neįtaria jų kiekviename 
žingsnyje.

Jeigu tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. Jeigu mūsų akis 
sveika, mes regime daug gera. Pavojinga matyti pasaulyje vien tamsumus 
lr purvą, o jeigu ir labai daug pikta pastebėtume, tai neužmirškime, kad 
dorybė tarp blogio dar skaisčiau spindi ir žavi.

Ką mes mylime, tą lengviau ir pateisiname. Meilė yra akla, bet ji 
nemato klaidų, o ne dorybių, ne pasiaukojimo. Ji tyli, ką pikta patyrė, o 
skelbia, ką gera matė. Argi vienas blogas darbas - gal tik viena klaida -
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nusveria šimtą gerų darbų? O gal priešingai - vienas pasiaukojimas 
panaikina šimtą kitų blogybių?

Meilė pastabi, ji greit pamato, kas gera. Laimingas žmogus, kuris šio 
pasaulio tamsybėje vis dar suranda daug šviesos, pasiaukojimo, daug gražių 
pavyzdžių. Gal niekada žemėje negyveno tiek daug šventųjų, kiek šiandien. 

Šiandien gera ir pikta grumiasi gigantiškoje kovoje. Ir niekas neturi 
teisės būti vidutinišku žmogumi, - 

kalbėjo popiežius Pijus XI Antrojo pasaulinio karo išvakarėse.
Nebūti vidutiniškam meilėje! Tikros vertybės tėra tiktai tos, kurios nenu

vysta kaip žolė ir nepranyksta kaip dūmas, kurios yra amžinos. Daug didžių 
pasaulio darbų ir garsių žygių išnyksta be pėdsakų kaip praplaukusio laivo 
takas vandeny. Visa išnyks ir pasibaigs, kas be meilės buvo daryta, be meilės 
kurta, nors ir būtų pranašystės dovanos, nors tai būtų gražiausi meno kūri
niai ar geriausi didvyrių darbai su pasiaukojimu ligi mirties.

Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis. <... > Jei pažinčiau visas 
paslaptis ir visą mokslą. <...> Jei išdalyčiau vargšams visa, ką 
turiu, <...> bet neturėčiau meilės, - nieko nelaimėčiau.

Tik viena meilė yra amžina, nepriklauso nuo laiko ir kitų sąlygų. Ji 
stipri kaip mirtis (Gg 8, 6). Kas su meile daroma, su meile kenčiama, - visa 
tai peržengia laiko ribas ir palydi žmogų ligi Dievo sosto. Kaip gera ir 
ramu tikėti meilės jėga, kad ji ateinančius amžius laimi! Kristus mylėjo 
savuosius, mylėjo juos ligi galo. Ištverti meilėje!

Viešpatie, duok man meilės! - Su tokiu prašymu 1927 m. baigė savo 
gyvenimą sakydamas pamokslą šventas vengrų vyskupas Prohaška.

* * *

Mylėk ir daryk, ką nori (šv. Augustinas).

MINTYS SUSIMĄSTYMUI

Mečislovas Malinskis

KASDIENĖ DUONA
Mečislovas Malinskis (g. 1923 m.) - lenkų rašytojas ir pedagogas, psichologas ir 
teologas. Knygoje „Kasdienė duona" su didele meile jis žvelgia į šiuolaikinj žmogų, 
nusikamavusį besamstant vandenį rėčiu. Ir nuoširdžiu draugo tonu pataria, kaip 
gyventi, kad būtų laimingesnis, ramesnis ir išliktų žmogumi.

Čia duodame keletą tos knygos ištraukų, skirtų balandžio ir gegužės mėnesių 
mąstymams.

Balandžio mėnuo
Kodėl tokie nusiminę?

Kodėl mes tokie nusiminę, susirūpinę, apimti baimės? - Jis prisikėlė! 
Ar suprantame, ką reiškia prisikėlimas?
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Vaikystėje nekantriai laukėme šventiško Velykų stalo. Jaunystėje, bū
dami kupini energijos, lydimi pasisekimų - negalime gerai suprasti prisi
kėlimo esmės. Tačiau ateis laikas, kai mūsų pečius prislėgs ilgų gyvenimo 
metų našta. Gal tada suprasime, kas yra prisikėlimas.

Krikščionybės esmė yra ta, kad ji kiekvienam garantuoja amžinąjį gyveni
mą. Toji garantija ypač svarbi tiems, kurių žemės gyvenimas slenka vakarop.

Krikščionybė garantuoja tau amžinąjį gyvenimą. Jėzus ateis pas tave, 
kad galėtum Jį paliesti, kad galėtum įsitikinti Jo buvimu, kad žinotum, jog 
ne veltui neši kryžių, ne veltui gyveni vienatvės skausmą.

Tebūnie jūsų džiaugsmas pilnutinis
Artėja vakaras. Visada būna skaudu, kad jau daug mūsų gyvenimo 

metų praėjo, kad nemokame prasmingai leisti greit prabėgančių dienų. 
Nemokame branginti dabarties akimirkų.

Pasimelskime, kad Dievas suteiktų mums malonę išmokti džiaugtis 
gyvenimu. Visada džiaugtis. Nesvarbu, kiek metų jau būtume gyvenę, 
kiek patyrimo sukaupę, kiek rūpesčių ir sielvartų pakėlę. Pasimelskime, 
kad mums atsivertų akys, kol dar ne vėlu.

Ateik pas mus, liūdnai keliaujančius per gyvenimą. Ateik prie mūsų, 
kaip tada prie savo mokinių, keliaujančių į Emausą. Suteik, kad mums 
atsivertų akys, kol dar ne vėlu. Pašauk mus susimąstyti.

Aš esu gyvoji duona, nusileidusi iš dangaus
Tai buvo svarbiausias Jo gyvenimo metas - Kančios ir mirties metas. 

Tuo laiku Jis nusprendė savo likimą. Nusprendė, kokie bus Jo santykiai su 
Dievu, savo Tėvu, su žmonėmis.

Išvakarėse Jis surengė Eucharistinę puotą mums. Vykdydami Jo testa
mentą, mes susitinkame su Juo Mišiose, kad dalyvautume Jo kančioje ir 
pasisemtume jėgų pakelti kasdienybės vargus; kad galėtume mylėti žmones 
taip, kaip Jis mylėjo; kad po mirties prisikeltume taip, kaip Jis prisikėlė.

Kaip ir mes atleidžiame...
Savo piktajam kaimynui pasakyk laba diena.
Pagyvenusiai kolegei įstaigoje padovanok gėlių.
Šefui papasakok kokį sąmojų.
Uošvę pakviesk į kiną.
Marčią pagirk ir pasakyk, jog ji paruošė skanius pietus.
Nervingai ir irzliai krautuvės pardavėjai nusišypsok.
Senutei padėk pereiti skersai gatvės.

O Dievas gal suteiks tau malonę, ir nukris šydas, gobiantis tavo akis. 
Tada tu gal pamatysi aplink save liūdnuosius, iškankintuosius. Gal suprasi, 
kad visokio žemiško skausmo priežastis yra vienatvė. Gal suprasi, kad tą 
vienatvę gali įveikti tik Dievas ir tu, susijungęs su Juo ir būdamas geras.
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Gegužės mėnuo
Viešpaties Motina

Kas šiandien dar nori būti motina - tuo žmogumi, kurio pašaukimas 
aukotis?..

Šiandien vaikus auklėja vaikų darželiai, mokyklos, uošvės, tetos, 
žaislai.

Svarbiausia, kad tik jie netrukdytų, kad neįkyrėtų, kad jų nebūtų 
namie.

Todėl žodis motina išblėso, nublanko. Karštligiškai beieškodami viso
kių „meilių“, netenkame motinos.

Marija, Jo Motina
Ką galvoji žvelgdamas į Mariją, 

kai Ji meldžiasi Apreiškimo metu, 
kai Ji laiko rankose Kūdikį, 
kai stovi Golgotoje,
kai priima nuo kryžiaus nuimtą kūną?

Ko prašai Ją, ką atneši Jai, ko tikiesi iš Jos, ko lauki?
Kaip meldies Jai?

Lapės turi olas...
Žmogui reikia namų.
Jis visada ilgisi namų šilumos. Nuo pat pasaulio pradžios, nuo to 

laiko, kai jis tapo žmogumi.
Ir ilgėsis tol, kol norės būti žmogumi.
Jam nepakanka keturių sienų, nepakanka viešbučio, nepakanka gyve

namos patalpos.
Jam reikia namų šilumos, ramybės ir atilsio versmės, meilės ir paguo

dos šaltinio. Jam reikia namų židinio ir meilės.

Paukščiai turi lizdus...
Reikia susirasti žemėlapyje savo miestą.
Gatvės kamšatyje reikia ieškoti savojo kelio.
Minioje - surasti pažįstamus veidus.
Triukšme - išgirsti draugų balsus.
Reikia kur nors statyti savo namus.
Reikia turėti savo mėgstamus rašytojus, dailininkus, publicistus, dikto

rius, reporterius.
Reikia turėti savo knygas ir laikraščius, savo teatrus ir savo mu

ziejus.
Kitaip pasaulis bus tau svetimas ir šaltas, o jis turi būti tavo prie

globstis.
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Tu privalai mylėti Viešpatį savo Dievą
Tiek daug liūdnai besibaigiančių meilės istorijų...
Tai todėl, kad tikėjimas į Dievą išgyvena krizę.
Jeigu tu mažai tiki ir nepakankamai myli Jį, tada gali šimtus metų 

ieškoti savo išsvajotosios, gali surasti gražiausią mergaitę, geriausią vyrą, 
galite kurį laiką puikiai gyventi - o vis dėlto jūsų meilė praeis ir išblės.

Žmogus yra laikina būtybė. Išsenka jo išmintis ir jėgos. Nublanksta 
grožis ir žavesys.

Žmogus ilgisi tobulo grožio ir pilnutinės tiesos. Tiek daug liūdnai be
sibaigiančių meilės istorijų, nes žmonės vieni iš kitų reikalauja to, ko jie 
negali duoti.

Tiek daug liūdnai besibaigiančių meilės istorijų, nes žmogus paneigė 
Dievo meilę...

Neleiskite, kad jus vadintų mokytojais
Mes dedamės mokytojais ar instruktoriais, nes norime atsikratyti auk

lėjimo uždavinių ir bijome, kad nebūtų atskleista mūsų vidinio gyvenimo 
tuštuma ir beprasmybė.

Tu sakai pamokslus, moralizuoji, grasini, įspėji, duodi įsakymus. Ta
čiau tai tėra tik dresūra, kurią atmeta kiekvienas žmogus, bent kiek jau
čiantis savo vertę.

Jeigu iš tikrųjų nori auklėti žmones, kurie yra šalia tavęs, jeigu tu 
tikrai juos myli, nulipk nuo savo - mokytojo sosto.

Meilė - tai ne išmalda, kurią pasiturintis duoda pavargėliui, turtingasis - 
vargšui, galingasis - apleistajam, stiprusis - silpnajam.

Mylėti - reiškia dalytis viskuo.
Jeigu tu nori kam padėti - dalykis tuo, ką turi. Ir nors būtum išjuoktas 

ir paniekintas, tu per tą vieną akimirksnį pamokysi daugiau, negu per 
visą gyvenimą sakytais pamokslais...

Kad pasaulis būtų išgelbėtas 
Kokių aukštumų tu sieki?
Kuo rūpiniesi?
Už ką jautiesi atsakingas?
Kokie horizontai vilioja tave?

Jo prakaitas virto kraujo lašais...
Nesunku tikėti, kai esi apsuptas draugų, kai saulė šviečia virš galvos, 

kai yra taikos metas.
Tačiau ar galėsi išlaikyti savo tikėjimą tada, kai pajusi priespaudą ir 

Priešai norės sunaikinti tave?
  Ar galėsi tikėti, kai priešai atims tai, kas yra tavo būtybės dalis, kai 
jie pašalins tave iš pamėgto darbo, kai užtvers tau ateities takus?
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Ar nepasiduosi panikai ir nevilčiai?
Ar nesiimsi priešų metodų ir neapykantos?
Kaip išlaikyti tikėjimą, kai laikas toks nežmoniškas ir žiaurus?

Nuo tos valandos mokinys pasiėmė Ją pas save 
Būk prie mūsų mirties valandą.
Būk prie mūsų skausmo valandą.
Būk prie mūsų tada, kai tie, kuriuos mes laikome draugais, darys 

mums skriaudas.
Būk prie mūsų tos nelaimės valandą, kai mes darysime kam nors 

skriaudą, kad pažintume savo kaltę ir pasistengtume ją atitaisyti.
Būk prie mūsų dabar ir mirties valandą.

(Parengė K. [Felicija Kasputyte])

Vynmedžio Šakelė

MAGDALENOS VELYKOS 
Sidabruota aušra 
Bėgo meilė taku,
Ji kvėpavo auka,
Ilgesingu skausmu.

Sudundėjo griausmais:
Jo nebėra jau čia!
Ar dangus ar jausmai 
Jai kalbėjo slapčia.

Meilei nėra kliūčių!
Kas jai skirtų ribas?! - 
Nors už jūrų plačių,
Kurį myli, suras.

Sutviskėjo dangus,
Suliepsnojo širdis:
Myriam, - tarė Žmogus, - 
O Raboni! - tai Jis!

DŽIAUGSMO APRAIŠKOS
Ar moki džiaugtis gyvenimu? Ar moki džiaugtis darbu ir poilsiu? Ar 

jauti džiaugsmą eidamas į darbą ir grįždamas iš jo?
Ar moki džiaugtis sniego blizgesiu, dangaus žydryne, saulės spinde

siu? Ar moki džiaugtis bent retkarčiais?
O gal tau liko tik nuovargis, tik pareigos vergo, kuris vakare gulasi į 

patalą, kaip kada nors guls į kapą? O juk gyvenimas yra pati didžioji dovana.



RŪPINTOJĖLIS. 1979. Nr. 9 363

Gyvenimas, atrodo, nenusakomai skuba. Nejaugi taip greit viskas pra
eina? - toks klausimas neretai iškyla. Ir nuolat sau pažadi, kad, atlikęs 
svarbiausius dalykus, pradėsi džiaugtis gyvenimu ir tvarkyti savo santy
kius su Dievu.

O turėtų būti priešingai. Reikėtų džiaugtis ir dabar - šią akimirką - 
nuolat jungtis su Dievu. Kol gali vaikščioti, kol gali logiškai galvoti, kol 
gali kuo nors džiaugtis ir žavėtis. Vėliau gal ateis laikas, kai nebegalėsi. 
Gal ateis laikas, kai išblės troškimai ir norai, kai rūpinsies tik smulkiais 
buitiniais reikalais ir skurdžios egzistencijos palaikymu.

Kol dar gali, sukurk savo širdžiai džiaugsmo. Teigiamos emocijos kelia 
dvasią ir gydo kūną. Tuo tarpu neigiamos emocijos griauna dvasinį pasaulį 
ir žudo visą gyvenimą. Jeigu kokia negera, pikta mintis lenda į galvą, 
surask ką gero ir gražaus, kas galėtų pakeisti tą piktą mintį. Pagalvok apie 
matytą gamtovaizdį, gėlę, paveikslą, malonų susitikimą. Rytą, kai nubundi, 
pirmiausia galvok apie ką nors gero ir gražaus. Pasimelsk, - tos pamal
džios mintys nuspalvins visus dienos darbus.

Neskubėk. Skuba turi pražūties daigų. Atkreipki dėmesį į savo jude
sius. Nervingi, staigūs judesiai yra pernelyg veiklių žmonių. Būtinai reikia 
apgalvoti, kaip valdai savo judesius.

Nebūk susigūžęs ir susilenkęs. Tokia laikysena - tai savimi nepasiti
kinčiųjų poza. Ji daro įtakos mintims ir visam gyvenimui.

Žymus sveikatos apsaugos darbuotojas Karolis Dineika taip nusako 
džiaugsmo poveikį:

Kai žmogus džiaugsmingai nusiteikęs, jis pasikeičia, jo širdis link
smiau plaka, akys šviečia gerumu, judesiai tampa raiškesni, o min
ties polėkiai ir lūkesčiai - ryškūs, veržlūs. Jis subtiliau suvokia 
savo kūrinius, gamtos grožį, šiltai bendrauja su aplinkiniais, jam 
geriau sekasi darbas.

Džiaugsmas - tai subjektyvus išgyvenimas, kurį sukelia tam 
tikra informacija ir situacijos, taip pat vidinis nusiteikimas, kuris 
priklauso nuo pasaulio sampratos ir pasaulėjautos ir, savaime su
prantama, nuo sveikatos būklės. Todėl ir psichofizinė treniruotė yra 
nepakeičiamas pamatas atsirasti tikrajam džiaugsmui.

Suvoktas džiaugsmas organiškai susijęs su geros sveikatos pojū
čiu. Džiaugsmo pojūtis iš esmės priklauso nuo viso organizmo psi
chofizinių funkcijų harmoningos veiklos, nes kūnas ir psichika neat
skiriami. Džiaugsmas ir klestinti sveikata - nuostabūs fenomenai, 
kurie sąlygoja asmenybės kūrybines galimybes ir tikrai ilgą amžių.

Teologas Mečislovas Malinskis taip pataria:
Bent kartą pagalvok, kad tu mirsi dešimčia metų anksčiau ir mirsi 
ištiktas širdies smūgio. Nes tave be galo jaudina kiekvienas piktas 
žodis, tave suerzina garsus durų trinktelejimas, supykina net ir 
mažiausias gandas, paskleistas apie tave.
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Tu mirsi per anksti, nes mirtinai pyksti, jei kas nori išstumti 
tave iš eilės, jeigu negrąžina skolos, jeigu pastumia gatvėje.

Tu mirsi per anksti ir neatliksi to, ką galėjai atlikti, nes savo 
jėgas eikvoji menkniekiams.

Tu mirsi per anksti, nes nemoki skirti esmės nuo smulkmenų.
Tu mirsi per anksti, nes bereikšmius dalykus laikai svarbiais.

Per anksti senstame, per anksti mirštame, per trumpai gyvena
me, nes nemokame dirbti, nemokame ilsėtis, nemokame gyventi.

Paskubomis valgome, paskubomis geriame.
Blogai naudojame savo energiją ir laiką.
Blogai paskirstome savo dieną.
Veltui eikvojame jėgas.
Nualiname save, beprasmiškai skubėdami ir be reikalo pykdami.

Pagaliau pamatome, kad nebeturime jėgų, kad nieko nebegalime 
pakeisti, kad jau per vėlu...

Gyvenimas iš tikrųjų jau praėjo...
Džiaugsmas - pirminė krikščionies privilegija. Tasai džiaugsmas gali 

taip užvaldyti sielą, kad jokia kančia nebepajėgia jo nuslopinti. Netgi 
kentėjimai, nuspalvinti tikėjimo šviesos, turi savyje džiaugsmo.

Kuo tobulesnis žmogus, tuo tobulesnis jo džiaugsmas. Su tobulu džiaug
smu yra susijusi auka ir meilė, gerumas ir pasiaukojimas, dideli troškimai 
bei idealai. Apie tokį džiaugsmą kalbėjo šv. Paulius. Tokiam džiaugsmui 
šv. Pranciškus Asyžietis giedojo gražiausius himnus. Jeigu nori patirti tą 
šviesų džiaugsmą, neieškok jo paviršutiniškose linksmybėse. Tasai džiaug
smas nieko bendra neturi su kūno pomėgiais ir malonumais. Jis yra su
sijęs su triumfuojančios širdies pilnatve, su šviesia viltimi, su meile ir 
pasiaukojimu.

Kai mūsų poetai dainuoja apie žemės džiaugsmą, jiems norėtųsi atsa
kyti psalmės žodžiais: Greit praeina žemės džiaugsmas.

Ieškodamas malonumų ir norėdamas patenkinti savo aistras, žmogus 
suniekina pačią džiaugsmo esmę. Kad galėtum džiaugtis, reikia kažko tikro 
ir gilaus. Reikia dvasios ir širdies. Reikia didžios prasmės. Didelis ir tikras 
džiaugsmas yra susijęs su transcendencija. Tokį džiaugsmą patiria tik tie, 
kurie veržiasi į Anapus ir visą savo gyvenimą matuoja amžinybės mastu.

Rašytojas Fosas (R. Voss) savo knygoje „Didysis pasaulis“ rašo apie ses. 
Serafiną, kuri 50 metų buvo ligos prikaustyta prie lovos. Visiems lankyto
jams ji skelbė esanti labai laiminga. Jaunystėje ji taip pat ilgėjosi džiaugsmo 
ir veržėsi prie jo. Tačiau tuo pat metu, kai labiausiai veržėsi prie linksmy
bių, ją labiausiai palietė Viešpaties Ranka, prikaustydama prie lovos kry
žiaus. Atrodė, kad viskas prieštarauja jos svajonėms! Ir vis dėlto ta didžioji 
kančia ją išmokė džiaugtis. Šviesus džiaugsmas spindėjo jos akyse ir visoje 
būtybėje. Visi, kas prisiartindavo prie jos lovos, būdavo apdovanojami džiaug
smo spinduliais. Ji skleidė nenusakomą dievišką palaimą.
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Jeigu tu nori padovanoti džiaugsmą, pirmiausia ugdyk jį savo širdyje, 
pažvelk įdėmiau į gyvenimą ir įsitikinsi, kad džiaugsmo negalima sukurti 
nei etalonais, nei primestomis nuomonėmis, įsakymais. Šviesus džiaugs
mas nepriklauso nei nuo turto, nei nuo užimamo posto, nei nuo pramogų.

Kas ieško tik naudos ir prakticizmo, tas nepatiria dvasios džiaugsmo, 
jis susikuria tik siaurą egoistinį pasaulį, į kurį jau nebegali prasiskverbti 
saulės spindulys. Džiaugiasi ne tie, kurie sukaupia daugybę daiktų, - 
džiaugiasi tie, kurie viduje laisvi, kurių jausmai gilūs.

Rėksmingas džiaugsmas tėra tik džiaugsmo parodija.
Sušildyk trapią būties akimirką širdimi ir patirsi džiaugsmo gaivesį. 

Nuspalvink gyvenimą šventišku regėjimu, ir tavo dvasia pragiedrės. Pasak 
Tagorės, tik džiaugsmas padeda pasiekti tobulumo viršūnę. Tik džiaugsmo 
dėka siela pasiekia pilnutinę harmoniją su pasauliu ir su Amžinąja Meile.

(Iš kn. Monologai tyloje. Parengė K. [Felicija Kasputytė])

 KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTOS MOTERYS

Alfonsas G rauslys

SIELA,  KURI  KYLA,  KELIA PASAULĮ
(Elizabetė Leser)

Paryžiaus Monmartro kapinėse randame 47 metų amžiaus, mirusios 
1914 m., Elizabetės Leser (Elisabeth Leseur) kapą. Pasak jos pačios posa
kio, kuriuo šį straipsnį įvardijame, ji kaip tik ir buvo toji siela, kuri, vis 
aukščiau dvasiškai kildama, šventėdama, veikė savo aplinką, ją kilninda
ma. Savo religiniais raštais po mirties ši asmenybė dar plačiau ėmė veikti 
pasaulį. Tada ir prasidėjo tikrasis šios aukštos kultūros paryžietės apaš
talavimas.

Gyvenimas. Elizabetė gimė (1866 m.) ir augo Paryžiuje. Jos tėvas ad
vokatas Arigis (A. Arrighi) pasižymėjo ypatingu širdies gerumu. Iš mo
tinos ji gavo labai gerą religinį išsilavinimą. Arigių šeimoje augo vienas 
sūnus ir keturios dukterys; Elizabetė iš jų buvo pirmoji. Sulaukusi 23 
metų ji išteka už žurnalisto visuomenininko Felikso Lesero. Tasai skai
tydamas ateistinę literatūrą ir studijuodamas universitete nustojo tikė
jimo. Be to, sukaupęs gana gausią antireliginių knygų biblioteką ir 
rašydamas į antiklerikalinius laikraščius, kupinas kovos prieš religiją 
nuotaikos, jis per visą jų santuokinį gyvenimą persekiojo žmonos reli
ginius įsitikinimus.

Prie šio moralinio skausmo, kuris ją lydėjo visą gyvenimą, prisidėjo 
artimųjų netektis. Dar prieš jos santuoką miršta tėvas, paskui jauniausioji 
sesuo Marija. 1905 m. miršta dvasia ir nuotaikomis jai ypač giminiška 
antroji sesuo Žiuli. Dėl jos sunkios ligos Elizabetės širdis daug kentėjo.
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Sunkiausia kančia - tai kančia tų, kuriuos mylime, ir aš iš tos taurės 
geriu, - rašo ji laiške.

Netrukus po vedybų ji pati susirgo sunkia ir skaudžia lėtine vidurių 
liga. Paskutinius savo gyvenimo metus ji beveik ištisai gulėjo lovoje ir 
kentėjo nepaprastas kančias. 1914 m. mirė nuo vėžio.

Dvasinė kultūra. Elizabetė Leser buvo aukštos kultūros asmenybė. Tai 
liudija ir tasai intelektinio pažinimo alkis, kuris ją vertė mokytis svetimų 
kalbų. Turėdama 26 metus, ji pradeda nuodugniau mokytis lotynų kalbos 
ir po pustrečių metų jau skaito lotynų klasikus. Žavėdamasi rusų klasi
kais, kuriuos skaitydavo išverstus į prancūzų kalbą, ji pasiryžta išmokti 
rusų kalbą, kad galėtų skaityti originalo kalba. Per dvejus metus ji išmoko 
tą kalbą žodžiu ir raštu. Pusėtinai gerai mokėjo angliškai ir itališkai.

Jos kultūrinį akiratį praplėtė kelionės po pasaulį (labai įdomūs kelionių 
užrašai, regis, dar nėra pasirodę spaudoje). Ji su vyru aplankė beveik 
visus Europos kraštus, net Graikiją, Turkiją, Rusiją. Keliavo ir po Afriką.

Mylėdama įvairiopą meną, ji sekė muziką, dailę, literatūrą, teatrą, lan
kė didžiuosius Paryžiaus teatrus, klasikinius vaidinimus ir operas. Būda
ma Vokietijos Beiraute ji 3 kartus klausė Richardo Vagnerio „Parsivalį“. 
Muzikos klausimais ji tiek nusimanė, kad galėjo ištisas valandas kalbėtis 
su muzikais ir kompozitoriais. Jos dvasios kultūrą liudija ir daugelis iš
likusių laiškų.

Religingumas. Gavusi labai gerą religinį auklėjimą, Elizabetė Leser 
jau ankstyvoje jaunystėje pradeda mąstyti religinėmis temomis. Nors ne
tikintis vyras santuokos pradžioje ir buvo žadėjęs gerbti jos religinius 
įsitikinimus, tačiau vėliau to pažado nesilaikydamas pradėjo kurstyti joje 
religines abejones. Jo planingo veikimo, taip pat ir gausių pramogų pripil
dyto pasaulietiško Paryžiaus gyvenimo paveikta, ji pamažu pradėjo vėsti 
nuo religijos.

Tačiau įvyksta tai, ko vyras negalėjo numatyti. Kai 1898 m. jis įbruko 
jai į rankas Renano „Jėzaus gyvenimą“ (kuris ne vienam buvo užgesinęs 
tikėjimą Jėzaus dieviškumu), ji po gražiais to rašytojo žodžiais pajunta 
turinio lėkštumą, pradeda pati studijuoti evangelijas, ir nuo tada praside
da grįžimas prie Dievo. Jos pirmasis rūpestis - ryžtas geriau pažinti krikš
čionybę. Ji studijuoja Naująjį Testamentą, Bažnyčios Tėvus, šv. Tomą Ak
vinietį, mistikus ir kitus didžiuosius religinius rašytojus.

Jos religingumas buvo gilus, todėl ji rašė: Religijos srityje galioja tik 
tas, kas kyla iš širdies gelmių. Jos religinio gyvenimo pastatas rėmėsi 
kertiniais stulpais: dieviškomis tikėjimo, vilties, meilės dorybėmis ir nuo
lankumu. Savo dvasios gyvenimą ji maitino ypač kasdiene mąstomąja 
malda. Vyras pastebėjo, kad ji reguliariai kasdien nuo vienos iki pusant
ros valandos užsidaro kambary mąstyti. Dvasiniam skaitymui ir religinio 
gyvenimo studijoms ji dar atskirai skirdavo laiko.
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Jos laikysena bažnyčioje, religinių pratybų metu, būdavo kupina nuo
stabaus susitelkimo, dvasingumo. Anot dvasininkų, kurie jai duodavo Ko
muniją, Dievas spindėjo iš jos juntamai. Tačiau jos dievotumas kartu buvo 
toks paprastas, iš kitų neišsiskiriantis, kad iš pirmo žvilgsnio nebuvo 
galima jo pastebėti.

Dorybių keliais. Elizabetės Leser visas gyvenimas - tai gilaus tikėjimo 
vaisius. Ne veltui dienoraštyje ji prisipažįsta: Tikėjimas - tai mano gyvenimas.

Iš gyvo tikėjimo, pasireiškiančio gilia malda, kilo jos meilė žmogui. Ji 
nebuvo neigiamai nusiteikusi jokiam žmogui. Neapykanta ar net antipatija 
jai buvo svetimi jausmai. Toji meilė, apimdama visą žmogų, padaro, kad jis 
nebegali neapaštalauti. Visą išmąstytą maldoje dvasinį maistą Elizabetė per
teikdavo savo artimui, jo dvasią maitindama. Ji žinojo ir mėgo kitiems kartoti 
vysk. Bosiueto žodžius: Vargas nevaisingam pažinimui, kuris nevirsta meile.

Elizabetės apaštalavimas pirmiausiai reiškėsi žavingu simpatingumu, 
kurį patirdavo visi, kas su ja susitikdavo. Susitikę su tokia asmenybe, 
žmonės noriai atsiverdavo visokeriopai jos įtakai. Ji mylėjo sielas, kurios, 
anot jos, yra vertos visų mūsų skausmo, pastangų ir aukų, todėl nieko 
nesigailėjo joms laimėti. Į apaštalavimą - tą, kaip ji sakė, ugdymą gėrio 
kiekio pasaulyje, - žiūrėjo kaip į absoliučią kiekvieno krikščionies pareigą.

Dorovinės asmenybės ugdymą lydėjo Elizabetės nuolatinė kova su savo 
prigimties silpnybėmis, - marinimas savyje viso to, kas gresia dvasios gy
vybei ir sveikatai. Bet visa toji kova, nuolatiniai kasdieniniai nusigalėjimai, 
atrodo, jai nieko nekainavo, nes žmonės tematė jos šypsnį, kuris visa slėpė.

Visi pastebėdavo ir jos kalbų išmintingumą, atsargumą, taktiškumą ir 
eleganciją, o kartu ir savojo aš slėpimą kuklaus paprastumo šešėlyje. Jos 
kalbėjimo būdas - tai visada giedro ūpo išraiška; jaudindamasi ir susiner
vinusi ji mokėjo susivaldyti ir savo žodžius palydėti šypsniu. Jos tylių 
žodžių, dvasinio autoriteto lydimų, visi noriai klausydavosi.

Jos gyvenimą ir visus dienų darbus lydėjo tvarka ir tvarkingumas. Ji 
visa darydavo laiku ir viską rūpestingai atlikdavo. Ji mėgo tvarką, nes, 
anot jos, tvarka padvigubina laiką, t. y. per tą patį laiką, tvarkingai da
rydami, dvigubai padarome.

Elizabetė gyvenime daug kentėjo. Ji giliai suprato ir savo raštais ki
tiems atskleidė priimto ir Dievui paaukoto skausmo vertę. Jos sąmonę 
nuolat lydėjo mintis, kad aukščiausias ir vaisingiausias Kristaus darbas 
kaip tik ir buvo Jo kančia. Todėl krikščionis negali niekinti kančios ar jos 
nekęsti, ji pabrėžia mintį, kad kančia yra taip pat sakramentas, t. y. 
žennklas, per kurį mums Dievas siunčia savo malonę. Jos skausmus lydin
tis šypsnys buvo geriausias įrodymas, kad ji kančią priima. Anot vėliau 
Pasakytų jos vyro žodžių, savo kančią ji aukojo už jo atsivertimą.

Pomirtinė įtaka. Po Elizabetės mirties atsivertęs jos vyras įstojo į domi
nikonų vienuolyną, tapo kunigu ir, savo viršininkų raginamas, išleido savo
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paties parašytą jos gyvenimo aprašymą ir svarbiausius raštus. Tada pasau
lis ją plačiau pažino ir nuo tada prasidėjo jos pomirtinis apaštalavimas.

Skaitytojai labiausiai susižavėjo Elizabetės dienoraščiu, kur matyti vi
sa jos siela, dvasinio gyvenimo pagrindai, jos apaštališkos sielos liepsna, 
nuostabūs ir subtilūs apaštalavimo būdai. Tas dienoraštis, rašytas su 
pertraukomis apie 10 metų, nebuvo skirtas viešumai. Tai buvo sau pačiai 
rašoma dvasinio gyvenimo ataskaita. Prieš mirtį ji rengėsi tą dienoraštį 
sudeginti, bet, sesers perkalbėta ir sulaikyta, jį paliko, pranašiškai numa
čiusi, kad po jos mirties vyras jį paskaitys ir jam daug kas paaiškės. Tai 
išsipildė: dienoraščio skaitymas nulėmė vyro atsivertimą.

Tasai dienoraštis, Elizabetės vyro išleistas, šimtais tūkstančių egzem
pliorių pasklido po Prancūziją, o išverstas į daugelį pasaulio kalbų, papli
to po pasaulį. Kaip būdama gyva ji buvo daugelio sielų dvasios vadovė, 
taip per savo dienoraštį ji pasidarė daugybės žmonių dvasios motina. 
Tūkstančiai padėkos laiškų, kuriuos jos vyras yra gavęs, liudija tą palai
mingą įtaką, kurią skleidžia jos dvasia. Jos žodžiai išsipildė jos pačios 
atžvilgiu: Kiekviena siela, kuri kyla, kelia pasaulį.

Elizabetė Leser

MĄSTYTI - MYLĖTI - APAŠTALAUTI
(Iš dienoraščio)

Dvasinės energijos šaltiniai
Nesikeičiantis giedrumas, tikras nuolankumas, didelė meilė - tai trys 

kiekvieno tvirto ir gilaus vidinio gyvenimo pagrindai.
Kiekviena mūsų gyvenimo diena turi mus vis labiau artinti prie gėrio ir 

aukščiausios išminties - Dievo. Jausti šalia savęs Dievą, mąstyti, melstis, 
susitelkus įsigilinti į kiekvieną gilią mintį, kad ji tave visą perimtų - tai 
vidinis gyvenimas. Šitas gyvenimas yra didžiausias džiaugsmas.

Kreiptis į mano sielos gelmėse esantį Kristų, kad Jis man padėtų gy
venti intensyvų sielos gyvenimą ir atnaujintų mane taip stipriai, kad ir 
kiti būtų to paveikti. Prašyti Dievą, kad Jis augtų mano sieloje, ją keistų 
ir kad aš pati mažėčiau dėl nuolankumo, atgailos ir tylėjimo...

Malda yra aukštesnio laipsnio veikla. Remtis labiau malda, labiau 
Dievu, negu savimi, labiau kančios visagalybe, negu žmogiška energija 
bei asmeninėmis pastangomis.

Dievui - kentėti ir aukotis. Artimui - atsiduoti ir eikvotis. Sau - 
užmiršti save ir tylėti.

Tylėjimas yra tikras nuolankumo sargas. Pirma - malda ir mąstymas, 
paskui - veikimas. Malda yra galingesnė už veikimą.

Susijungti su Jėzumi Kristumi, kurį pasieksime ir kuriuo džiaugsimės 
matydami danguje, jau čia yra įmanoma per kančią...
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Mažos pareigos, mažos pastangos yra geriausios, nes jų niekas nema
to, išskyrus Tą, kurio akyse niekas nėra maža. Tylėjimas neretai yra jėgos 
išraiška, šypsnys - taip pat.

Mąstyti - gera, melstis - geriau, mylėti - visų geriausia.

Meilė žmogui
Aš noriu ypač mylėti tuos, kuriuos kilmė, tikėjimas ar idėjos nutolina 

nuo manęs: man reikia juos suprasti, o jiems reikia, kad bent truputėlį 
duočiau to, ką Dievas man yra davęs.

Atsigręžkime su švelnumu į kiekvieną, nors ir koks varganas ar nedo
ras jis būtų, ir tapkime visa visiems. Mažiau galvokime apie žmoniją, o 
daugiau apie žmones - kiekvienam jų reikia šviesos ir jėgos... Išplėskime 
savo širdį, kad į ją galėtų tilpti kiekvienas žmogus.

Privalau pasidaryti viskuo visiems. Rūpintis tik kitų vargais, neliūdinti 
ir nevarginti aplinkinių savo skausmais, nerodyti kitiems savo kančios, o 
vien tik jos pašventinamąjį veikimą sieloje.

Lūpų šypsniu ir maloniu žvilgsniu slėpti griežtumą sau. Pasidaryti 
viskuo visiems ir pamiršti save dėl visų. Tau, Viešpatie, noriu palikti 
širdies ašaras, o kitiems - suteikti akių šypsnį.

Neniekinkime nieko: nei žmonių, nes ir nedoriausi iš jų turi savyje 
dievišką kibirkštį, kuri visada gali suspindėti; nei idėjų, nes kiekvienoje jų 
yra dalelė tiesos, kurią reikia mokėti surasti; nei kitų žmonių poelgių, nes 
dažnai mes nežinome jų priežasties...

Ne viską priimti, bet viską suprasti; ne viską pateisinti, bet viską 
atleisti; ne viską pasisavinti, bet visur ieškoti tiesos trupinio, kuris ten 
glūdi paslėptas. Mokėti atleisti yra ypatinga krikščionies žymė. Atleidimas 
neturi būti pasyvus, jis turi virsti grynu meilės jausmu.

Mes nežinome viso gero, kurį darome gera darydami.

Esame atsakingi už kitus
Budėkime, nes nėra nieko švelnesnio ir šventesnio, kaip žmogaus sie

la, nes nėra nieko, ką būtų galima greičiau įžeisti, kaip ją. Tegul kiekvie
nas mūsų žodis ir veiksmas turi tą gyvybės pradą, kuris, įsiskverbęs į 
žmogaus širdį, teiktų jam šviesos bei jėgos ir atskleistų Dievą.

Kaip skaudu patirti, kad visa tai, ką mylime, kuo gyvename, yra ne
priimama ar net puolama prietarų ir neapykantos, kad visai nesidomima 
svarbiausiais gyvenimo ir sielos klausimais.

Esame kalti, kad nedarome viso to gėrio, kurį turėtume daryti.
Kiek mažai žmonių supranta, kokia yra žodžio gyventi vertė ir prasmė! 

Gyventi - tai mokėti mylėti, mąstyti, kentėti, tai pasiaukoti ir iš visų 
džiaugsmų, troškimų, malonumų bei skausmų sukurti švelnią poemą, ku
rios skardenimas pasiektų ir kitus, pažadintų iš miego ir to moralinio 
sąstingio, kuris ištikęs tiek nelaimingų būtybių.
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Įtaka, kurią turi būtybė, yra kažkas švelnaus, skvarbaus, nenusako
mo. Kokiu galingu pamokslu gali virsti paprastas sąlytis su siela! Vienui 
viena siela, vien tik save spinduliuodama, gali pakeisti visą dorovinę 
aplinkos nuotaiką... Net trumpo susitikimo metu mes galime pražydinti 
sielą...

Kad ir kas būtų, visad reikia būti atlaidžiam. Kitiems priskiriamose 
kaltėse visada turime jausti truputį ir savo kaltės. Todėl įžeidimas, kuriuo 
artimas mus įskaudina, visada tebūna mums paskata atlikti nuoširdų 
sąžinės tyrimą...

Dievui padedant mano meilumas ir meilė pagelbės širdims priartėti 
prie Dievo, mano kančia padės jas Dievui laimėti, o mano malda - jas 
Dievui atiduoti.

Kaip reikia apaštalauti
Vis labiau artintis prie sielų ir elgtis su jomis pagarbiai ir švelniai - jas 

liesti su meile. Visada stengtis suprasti viską ir visus. Nesiginčyti, veikti 
jas ypač sąlyčiu ir pavyzdžiu, išsklaidyti prietarus, rodyti Dievą ir leisti 
pajusti Jį, nekalbant apie Jį... Ramiai stiprinti savo įsitikinimus, bet nie
kada tuo nesididžiuoti.

Mano Dieve, aš per daug kalbėjau apie Tave. Šiame Tavęs nepažįstan
čiame pasaulyje reikia apmąstyti žodžius, kurie sakomi apie Tave...

Viskas manyje turi kalbėti apie Jį, neminint Jo vardo! Liesti sielų žaiz
das jų neerzinant... Rodyti tikrą tiesą ir kartu leisti ją pažinti taip, kad 
kiekviena siela galėtų pakelti jos šviesą.

Laikyti savo dvasią visada atvirą tiems, kurie norėtų jai save patikėti. 
Būti griežtai sau, o kitiems pasidaryti patrauklia, pakreipti jų širdis į 
Mokytoją. Diskusijos nedaug kam praskina kelią į Dievą, tuo tarpu meilės 
spindulys kai kada nušviečia tą kelią, kuriuo klaidžioja vargšės apleistos 
sielos, ir jas nuveda į tikslą.

Fanatizmas žadina nenugalimą pasibjaurėjimą juo ir aš negaliu su
prasti, kaip jis galėtų jungtis su nuoširdžiu įsitikinimu. Argi tas, kuris 
karštai myli krikščionybę ir trokšta, kad ji viešpatautų sielose, galėtų bent 
valandėlę pagalvoti, kad šiam tikslui pasiekti būtų galima naudoti kurį 
kitą ginklą, o ne įtikinimą? Kiek daug tarp mūsų mažų fanatizmo apraiš
kų, kurių mes visai nepastebime! Kartais neturime savo puikybės, bet 
puikuojamės tikėjimu, o tai labai pavojinga... Žydai, protestantai, bedie
viai jau tarsi nebėra mums broliai, nuoširdžiai mylimi broliai, kuriems 
būtų aukojamasi ir kurie būtų švelnios meilės gaubiami. Atrodo, kad jų 
atžvilgiu viskas yra leistina - kartais net šmeižtas - ir atrodo, kad mūsų 
tikslas yra ne tiek juos įtikinti, kiek užgaulioti.

Ne kartą, trokšdami veikimo, atsisakome veiklos. Tai atsitinka tada, 
kai, ieškodami ypatingos progos atsiduoti ir pasiaukoti, pamirštame šalia 
mūsų vargšą, kuris laukia stiprinančio žodžio ir pagalbos.
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Yra du gyvenimo ir mentaliteto būdai. Pirma, visur matoma tai, ko 
trūksta žmonėms bei įstaigoms, ir ne todėl, kad būtų pataisyta, o kad 
būtų proga džiūgauti. Tada žiūrima vien tik atgal ir teikiama pirmenybė 
tam, kas skiria ir vienybę ardo. Antra, - tai džiaugsmingai žiūrėti į 
gyvenimą ir jo uždėtas pareigas, kiekvienoje būtybėje ieškoti gėrio, jį 
plėtoti ir ugdyti niekada nenusimenant dėl ateities, nes tai mūsų valios 
pasirinkimas.

Niekada nereikia atstumti sielos, kuri stengiasi priartėti prie mūsų, 
nes galbūt sąmoningai ar nesąmoningai ji ieško Nežinomo Dievo, gal ji 
pajuto ką slypint mumyse, kas Jo buvimą apreiškia. Gal ji tiesos trokšta 
ir jaučia, kad mes ta aukščiausia Tiesa gyvename.

Kiek liūdesio reikia suraminti, vargo palengvinti, kiek prietarų su
griauti! Kiek darbininkų šiems darbams reikėtų! Darykime patys, kiek kas 
įstengiame.

MŪSŲ PROBLEMOS

K.AM. [kun. Aleksandras Markaltis SJ]

ŽODŽIO IR VEIKLOS INFLIACIJA KAIP NŪDIENĖ PROBLEMA

Atrodo, atėjęs žodžio sutemų metas. Kasdien žodis darosi vis menkes
nis ir ne toks tinkamas įrankis pasauliui formuoti, žmogui, jo laikinam ir 
amžinam likimui kreipti. Neišmatuojamai išaugo žodžio pasiūla, kurią 
teikia didelės leidyklos milžiniškais tiražais ir ištisu tvanu knygų, žurna
lų, laikraščių. Po visą pasaulį žodį multiplikuoja milijonai garsiakalbių, 
magnetofonų ir kino juostų.

Esant tokiam pasiūlos tvanui žodis netenka savo pirmykštės vertės iki 
visiškos infliacijos. Daugybė žodžių pripildė ne tik bažnyčias, sales, tribū
nas, bet ir aikštes bei gatves iki nuošaliausio kampelio. Žodis nebeteko ne 
tik vertės, bet ir kokybės, tiek estetinės, tiek moralinės. Į žodžio nešamą 
tiesą ir mintį žiūrima kritiškai, abejingai, net skeptiškai.

Antra žodžio tragedija toji, kad, pagausėjus jo pasiūlai, išaugo ir pa
klausa. Padidėjo žodžio tiražas, išaugo ir skaitytojų minios, jau nebežino
me, kam vieni ar kiti žodžiai skiriami. Aplink tiek žodžio tribūnų ir tiek 
klausytojų, kad susidaro tikras Babelio bokšto ir kalbų susimaišymo įspū
dis, nebeįmanoma susekti, ką žodis pasieks, kaip jis bus priimtas, supra
stas ir komentuotas. Toks indeterminizmas reiškia, kad visiems skiriamas 
žodis pagaliau pasidaro niekam neskirtas. Todėl ir pradėta abejoti žodžiu 
kaip įnagiu konkrečiam politiniam ir visuomeniniam bei moraliniam tu
riniui reikšti.

Kadaise rašytojai, filosofai, o ypač poetai buvo laikomi tautų ir žmo
nijos sąžine. Jų žodis buvo skambus ideologinis bei visuomeninis šūkis.
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Žodis kūrė naujas vertybes bei kokybes, jis stebino, jaudino ir žavėjo 
minias, tautas ir epochas, jis formavo sąmonę, sąžinę ir pažiūras.

Kas šiandieną jaudinasi dėl kokio parašyto ar pasakyto žodžio? Ir ką 
toji rašytojų „sąžinė“ pažadino iš sutemų snaudulio? Ji apverktinai smun
ka toliau, o tautų likimą ir sąmonę formuoja ne Toinbis ar Snaideris, ne 
Sartras ar Marselis, bet De Golis, Makmilanas, Adenaueris.

Dar liūdnesnis faktas - veikimo ir veiklos infliacija. Ilgai kankinausi 
prieštaringų minčių ir nuojautų labirintuose dėl savo gal per didelio noro 
veikti. Galutinį aiškumą man suteikė mylimas Mertonas.

Šildo mus ugnis, ne ugnies dūmai. Per jūras marias perkelia laivai, o 
ne jų sukelta banga ir putų sūkurys. Taip ir to, kas tikrai esame, reikia 
ieškoti nematomose mūsų būtybės gelmėse, o ne silpname jų atvaizde. 
Kas esame iš tikrųjų, galime susekti ne putose ar dulkėse, kilusiose iš 
mūsų susidūrimo su aplinka, bet savo sieloje, iš kurios plaukia visi mūsų 
žodžiai ir veiksmai. Veiksmai negyvi palyginus su gyvybės ir gyvenimo 
atsargomis mūsų viduje. Jie nepastovūs ir greit nykstantys, nors jų vaisiai 
ir išlieka kurį laiką. Pati siela, jų šaltinis - patvari ir amžina.

Tiesa, vidus turi reikštis veikimu, nes be to jis sunyktų ir mirtų, tačiau 
siela nerealizuoja savęs išorinės veiklos vaisiais. Būtina nuolat stebėti 
save savo veiksmų ir darbų viduje, bet visada būtina būti savimi. Siela, 
visiškai paskendusi savo veiksmuose ir ieškanti savęs vien savo darbų 
išorėje, yra panaši į beprotį, kuris miega ant gatvės grindinio šalia savo 
namų, užuot parėjęs namo, kur šilta ir jauku.

Tokia tikro tikėjimo savo egzistencija, savimi pačiu priežastis. Štai 
kodėl žmogus taip audringai veržiasi ieškoti savęs savo veiksmuose, užuot 
džiaugęsis savo būtimi, tuo, kas yra. O netiki savimi dėl to, kad netiki 
Dievo. Taip nunoksta visiškas savo tikroviškumo nejautimo vaisius. Pati 
būtis neturi jokios vertės tiems, kurie nekenčia ir bijo to, kas yra patys. 
Jie negali rasti nei taikos, nei ramybės, nei pasitenkinimo, nei laimės savo 
tikrovėje, kuri atspindi Dievą. Jie desperatiškai stengiasi pabėgti nuo sa
vęs ir nuo savo tikrosios būties, nuolat tikrina savo pseudobuvimą veiks
mų ir darbų veidrodyje, siekdami įsitikinti tikrai esantys...

Pagaliau toji dvejopa savistaba ir patį žmogų suskaido į du asmenis, 
ir jų negalima atskirti, kuris tikras, kuris - ne. O gal ir abudu yra fiktyvūs 
kaip šešėliai ar vaiduokliai. Šešėlis užima tikrovės vietą, o pats žmogus 
pavirsta dvilypiu vaiduokliu, užuot buvęs viena monolitiška asmenybe.

To maža, tarp juodviejų prasideda kova. Abu vaiduokliai pradeda vie
nas kito nekęsti ir vienas kitą skųsti. Veikimas, kuris turėjo iškelti mane 
mano paties akyse, pradedamas smerkti ir rūsčiai teisti: atrodo, kad nie
kad nesi nei pakankamai veiklus, nei tikrai esantis. Ir juo žmogus mažiau 
pajėgus būti, juo daugiau jis turi visokių užsiėmimų ir reikalų. Jis pavirsta 
savo paties varžovu ir tijūnu, šešėliu ir vaiduokliu, genančiu šešėlį ir 
vaiduoklį, kol jį užvaiko iki mirties, nes iš savo nebūties ir tuštumos jis
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nepajėgia sulipdyti jokios tvirtos ir pastovios tvirtovės, kuri yra subtiliai 
substanciali, monolitiška ir kietesnė už deimantą.

Paskui atsiranda baimė. Šešėlis pradeda bijoti šešėlio. Tą, kuris egzis
tuoja, pripildo siaubas; jis jaučiasi bėgąs į nežinią ir besigrumiąs lyg orą 
plakdamas, o visa, kas tikra ir tikroviška, tūno kažkur jam nepasiekiamo
je sferoje ir tolsta nuo jo.

Taip tas, kuris neseniai iliuzoriškai jautėsi be galo svarbus ir galingas, 
staiga pasijunta neapsakomai silpnas ir apleistas, vienišas ir bejėgis savo 
„svarbių“ reikalų triukšme. Ir kiekviena nauja iniciatyva užlieja jį nauja 
bejėgiškumo ir tuštumos, nevilties ir nebūties banga.

Savimeilė ir savistaba veda į pasibaisėtiną desperaciją netikrojo dievo, 
kuris pats savęs mirtinai neapkenčia. Tai galutinė ir tragiška deformacija 
žmogaus, sukurto pagal paveikslą bei panašumą tikrojo Dievo ir pašaukto 
į nesibaigiančią meilę, tikrą ir absoliutų gėrį, kurį žmogus turi atrasti pats 
savyje...

Norėdami surasti Dievą, gyvenantį mumyse, turime nustoti gėrėtis sa
vimi savo veikimo niekumos veidrodyje ir išmokti būti su Juo ir Jame, 
vykdydami visa, ko Jis iš mūsų laukia pagal mūsų ribotas, bet realias 
galimybes ir jėgas, turime išmokti vertinti savo veiksmus ne pagal savo 
iliuzijas, bet nušviestas Jo dieviškumo tikrumo spindulio, kuris nemato
mai supa mus daiktais, žmonėmis ir faktais.

Todėl pirmiausia reikia ieškoti ramybės savyje, taikos su savimi, sis
temingai stiprinant ryšius su savimi, kol išmoksime tinkamai bendrauti 
su kitais ir su Dievu. Žmogus, kuris neturi anos esmės, būtinos substan
cinės ramybės savyje ir taikos su savimi, savo vidine kova ir blaškymusi 
neišvengiamai užkrės ir tuos, su kuriais gyvena, viską užnuodys nesibai
giančio konflikto atmosfera. Net noras daryti gera kitiems tada lieka tuš
čias. Jei jis nežino, ką turi daryti savo labui, tai kaip gali žinoti, ką daryti 
kitiems? Audringo idealizmo priepuolyje jam gali ateiti į galvą mintis 
padaryti kitus žmones laimingus. Bet jis tik užkrės savo nepagydomu 
pakrikimu. Dirbdamas kitų labui, jis bando atrasti pats save, stačia galva 
neria į sumanymų sūkurį, bet randa vien tai, ką pats įdėjo, būtent savo 
paties pakrikimą ir savo nelaimes.

Kurdami pastovią ramybę savo būtyje pirmiausia turime mokytis atsi
palaiduoti nuo savo darbų bei veiklos vaisių (t. y. likti vidujai nuo jų 
nepriklausomi) ir tenkintis vien savo gera valia bei intencija, savo gerais 
darbais, kurie yra ramūs, bet ištikimi vidaus gyvenimo ir jo darnos liudy
tojai. Turime išmokti gelbėti aplinkinį pasaulį ir būti laimingi nelaikydami 
savęs jo centru, išmokti eiti pareigas ir darbuotis nelaukdami tiesioginio 
atlygio, mylėti be pasisotinimo ir pilnatvės čia, žemėje, ir kurti savo būtį, 
nesiekdami atkreipti ypatingo dėmesio į save. Neturėsime vidinės ramy
bės, jeigu nuolat dairysimės, norėdami pamatyti, kad esame didesni negu 
iš tikrųjų. Tiesa, mūsų kaip krikščionių paskirtis ir pašaukimas tikrai
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milžiniški, tačiau išaugti nepajėgsime kitaip, kaip tik nesidomėdami savo 
svarba.

Didelis menas būti mažam, nes tai reiškia būti tikram ir tikroviškam, 
reiškia būti savimi. O iš tikrųjų tapę savimi prarandame tą nesveiką su
sidomėjimą savo asmeniu ir savo darbų veidrodžio pamėgimą. Tiesa, jog 
žmogaus buvimas, kad nesunyktų, turi reikštis veiksmais, tačiau tai ne
reiškia, kad, nustoję veikti, nustotume ir būti. Veikimas - tik viena iš 
daugelio moralinių gyvenimo ir buvimo apraiškų. O buvimas ir gyvenimas 
juo tobulesni ir pilnesnį, juo veikimas ir veiklumas tvarkingesni, ekono
miškesni, net santūresni.

Nepasieksiu didesnės gyvenimo pilnatvės, prasmingumo ir turiningumo, 
jei daugiau dirbsiu, daugiau matysiu, daugiau girdėsiu, daugiau prisirink
siu įspūdžių ir patirties. Atvirkščiai, man ir daugeliui mano draugų, jei 
norime gyventi giliau ir turiningiau, reikėtų ryžtis kaip tik mažiau „veikti“, 
mažiau matyti ir girdėti, mažiau rankioti ir gaudyti įspūdžius ir patirtis.

Viskas priklauso ne nuo mūsų veiksmų kiekybės, bet nuo kokybės. 
Daugybė blogai atliktų veiksmų ir seklių patirčių ne praturtina mus, bet 
atvirkščiai - apvagia, išbarsto, nuskurdina. Prastai vykdydami savo parei
gas, ypač jei jų daug, atitolstame nuo tikrovės ir tikroviškumo, o vis 
didėjantis nerealumas, chimeriškumas daro mus nelaimingus, nes pripil
do kažkokio kietumo ir tuštumo jausmo. Taip sužalota sąmonė ir pažeista 
sąžinė kokybės trūkumus stengiasi kompensuoti veiksmų kiekybe. Atsivė
rusią tuštumą bando užpildyti judėjimu ir triukšmu, taigi savo būtyje 
pradedame riedėti vis žemyn, vis labiau išsisemdami, apiplėšdami savo 
gyvenimą, kol pagaliau įpuolame į atvirą desperaciją.

Nereta tokių kritiškų momentų, kai, norėdami išlaikyti ir išsaugoti 
savo buvimą, turime tiesiog prisiversti atsisakyti veiklos ir ramiai pabūti 
patys su savimi ir patys sau, kad, amžinai būdami „ne namie“, bent 
retkarčiais ir periodiškai sugrįžtume į save ir sukauptume patys save sau 
ir savyje. Bet žmogui, kuris yra priėjęs kritišką saviieškos laipsnį, nieko 
nėra sunkesnio už tokią ramybę ir sėdėjimą nieko neveikiant. Toks poilsis 
jam yra sunkiausias ir didžiausias žygis, kurį tik jis gali įsivaizduoti ir 
kuris, deja, dažniausiai yra už jo galimybių ribų, kaip pavėluota operacija 
sunkiam ligoniui.

Mūsų veikimo vertė visiškai priklauso nuo brandaus nusižeminimo, ge
bančio išpažinti tai, kas tikrai esame. Jei imamės tokios daugybės darbų ir 
juos prastai atliekame, tai taip atsitinka vien dėl to, kad nesiskaitome su 
savo galimybėmis. Užsispyrę darome tai, ko iš mūsų niekas nelaukia, kad 
nuskintume garbės laurus, priklausančius kitiems. Ir, priešingai, vengiame 
tokio darbo, kuriame paaiškėtų mūsų ribotumas. Juk iš tikrųjų visame pasau
lyje pilna blogai atliekančiųjų savo pareigas ir blogai atliktų pareigų - nuo 
paprasčiausių iki pačių aukščiausių ir atsakingiausių - vien dėl tos pačios 
priežasties, kad apie save esame geresnės nuomonės, negu iš tikrųjų yra.
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Antra priemonė buvimui iškelti ir sustiprinti yra išgyvenimų ir įspū
džių gausumo bei intensyvumo vengimas. Dvasinis bei emocinis impulsy
vumas yra ne dvasinio turtingumo bei stiprumo, bet silpnumo ir būties 
skurdumo ženklas. Jei tikrai esi stiprus, visada būsi didesnis už tai, kas 
tave ištinka. Save atradusio žmogaus siela panaši į jūros gelmę, kurios 
nesudrumsčia jokie paviršiaus vėjai ir bangos, nes jos buvimas viešpatau
ja viskam, ką daro ir išgyvena.

Negaliu tapti savimi, savęs gerai nepažinęs. O šis pripažinimas neįma
nomas, kol skleidžia sieloje sąmyšį automatiškas, nesąmoningas veiki
mas. Nežengs į priekį savęs pažinimas, kol išmoksiu kritiškai vertinti ir 
sverti tikruosius savo veiklos motyvus.

Tolesnis buvimo ugdymo veiksnys - tinkamas pasisekimo lokalizavi
mas ir vertinimas. Aukštoji būtis tai nėra visur ir visada džiaugtis pasi
sekimu. Galima būti puikiu, net tobulu žmogumi, nors mano žygiai bus 
nesėkmingi, ir atvirkščiai.

Žmogus, kuris savo vidiniam gyvenimui moka gerai panaudoti nesėk
mes ir pralaimėjimus, yra daug didesnis už tą, kuris nemoka pasinaudoti 
savo sėkmėmis ir laimėjimais ir net panaudoja juos piktam. Jei esu paten
kintas tuo, ką turiu ir ką galiu, ir ramiai sutinku, kad daug gražių dalykų 
neišvengiamai mane aplenkia, tai esu kur kas geresnėje ir aukštesnėje 
padėtyje negu tie, kurie daug daugiau už mane turi ir gali, bet nuolat 
kankinasi ir graužiasi dėl to, ko jiems dar trūksta.

Nepakelsiu savo būties vertės ir kokybės ir nepanaudosiu jos prasmin
gai, jei mano širdis amžinai blaškysis tarp to, kas iš tikrųjų esu, ir tarp 
anos fikcijos, kurią apie save esu sukūręs. Juo kuklesnė bus mano savimo
nė, juo daugiau perspektyvų, kad savo ribotas, bet realias galimybes pa
naudosiu produktyviai. Be to, savo silpnumo pažinimas disponuos kitą 
būties ir veikimo plotmę bei tvarką, kurioje svarbiausias veikėjas - Dievas, 
užtikrinantis pagalbą tokiuose dalykuose, kurie atrodys nepasiekiami.

Nebūsiu laimingas ir tada, jei stengsiuos nuolat gyventi aukščiausioje 
visų savo galių įtampoje. Laimė, kaip būties kokybė, visiškai nepriklauso 
nuo išgyvenimo intensyvumo ir darnos.

Muzika žavi ne vien garsų kilnumu, bet ir tyla, kuri joje slypi. Be garsų 
ir tylos harmonijos nebūtų ritmo, o be ritmo nebūtų grožio ir žavesio. Jei 
siekdamas savo būties grožio ir laimės visas savo gyvenimo pauzes už
pildysiu skubėjimu bei triukšmu ir manysiu, kad mano dienos bus pro
duktyvios tada, kai kiekviena minutė bus pripildyta darbo, tai laimėsiu 
viena - pragarą žemėje.

Jei nėra manyje tylos, mano darbų muzikoje nebus Dievo. Jei atimsiu 
iš savęs poilsį, nelaimins Dievas ir mano darbo. Jei kiekvieną savo gyve
nimo kertelę prikimšiu veikimo ir įspūdžių, Dievas - amžinos darnos ir 
visokio vaisingumo šaltinis - nejaučiamai pasitrauks iš mano širdies ir 
paliks ten nieko nepripildytą tuštumą.
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Todėl eisiu ramiai nuo vieno darbo prie kito, būdamas toli nuo tobu
lumo, per daug nesijaudindamas, ko man ir mano darbui trūksta. Tiesa, 
darau daug klaidų ir mano darbai turi daug triukšmo, tačiau didžiausia 
klaida būtų manyti, kad to triukšmo galėtų nebūti...

Klaidos ir nuopuoliai sudaro mano gyvenimo dalį ir ne tokią jau men
ką. Jei esu tikrai ir giliai nusižeminęs ir tikiu Dievo Apvaizdą, tai greit 
įsitikinsiu, kad klaidos nėra vien neišvengiamas blogis, kurį turiu apverk
ti kaip gryną nuostolį ir nebūtį; jos yra sudedamoji mano egzistencijos 
dalis, nes, darydamas klaidas ir kartodamas nuopuolius, renku ir kaupiu 
gyvenimo patirtį, būtiną ne tik man pačiam, bet ir kitiems. Juk beveik 
nėra tokio darbo, kuriame nebūtų trūkumų ir klaidų. Ar reikia dėl to 
sielotis? Gyvenimo prasmė neišsemiama vien konkrečia apčiuopiama nau
da, nes ir pats gyvenimas netobulas. Visos sukurtos būtybės pradeda mirti 
pradėdamos gyventi, ir niekas nelaukia, kad jos visos pasidarytų tobulos. 
Kiekviename daikte slypi neaiškūs kontūrai jo rūšiai skirto tobulumo.

Kokią teisę turiu pretenduoti būti kuo nors daugiau? Sukurtuose daik
tuose ieškodamas daugiau tobulumo, liaujuosi ieškojęs ten, kur tikrai 
galiu rasti, būtent Kūrėjuje - Dieve. Visų daiktų ir būčių netobulumo 
paslaptis, jų nepastovumas, menkumas, trapumas glūdi tame, kad jie yra 
tik šešėlis ir atvaizdas vienintelės Būties, kuri yra visa pilnatvė, iš kurios 
gausumo ir pertekliaus skirtingiausiais laipsniais semiasi savo būtį bega
linis pasaulio įvairumas ir gausybė.

Jei visi tie daiktai būtų absoliučiai tobuli ir nepakeičiami, jie apsilenk
tų su savo paskirtimi atiduoti garbę Dievui per savo priklausomybę nuo 
Jo. Todėl ir mano dalia, kol gyvenu čia, žemėje, bus nepastovumas, trapu
mas, nelaimingumas, silpnybės ir trūkumai. Tačiau Dievo galybė, Jo am
žinumas ir ramybė, Jo pilnatvė ir garbė turi nusitiesti kelią ir į mano 
gyvenimą, ir į mano būtį dar šiame pasaulyje, kad įgyčiau teisę amžiams 
pasilikti Jame pagal Jo paties planus. Ten veikimas ir poilsis, darbai ir 
buvimas nepakeis kits kito, bet bus viena. Ten viskas vienu metu bus ir 
tuščia, ir pilna, bet tik tada, kai čia, žemėje, išmoksiu jungti tuštumą su 
pilnatve, gerą valią su abejingumu savo laimėjimams, klaidas su dorybė
mis, darbą su poilsiu, kentėjimą su kantrybe taip, kad visi tie mūsų 
egzistencijos veiksniai tarnautų pažangai ir garbei.

Reliatyvusis mūsų tobulumas, kurį turime šiame gyvenime pasiekti, jei 
tikrai norime tapti Dievo vaikais, nesusideda iš serijinės, idealios veiksmų 
produkcijos, einančios 24 valandas per parą. Ne! Tą tobulumą sudaro 
gyvenimas, iš kurio buvo pašalinta visa, kas sudaro kliūtį Dievo meilei.

Niekada nepajėgsime visko apvaldyti, viską patirti ir suprasti, išgerti iki 
dugno kiekvieną išgyvenimą. O jei rasime savyje drąsos palikti nuošaly visa 
dėlei vieno tikrai reikalingo, tai netrukus pamatysime, kad laimė ir būties 
pilnatvė kaip tik ir slypi tame viename, o Dievo galybė pridės ir visa kita...

(Parengta pagal kun. Mertoną, Naujoji Zelandija)
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K. Tylenis [kun. Lionginas Kunevičius]

LENKTIS DIEVUI,  KAD NEVERGAUTUM VELNIUI
Prieiti prie klausyklos ir atsiklaupus nusižeminusiai šnabždėti kuni

gui, kad meldi Dievo malonės, kad niekini save? Argi tai ne žmogiškojo 
orumo įžeidimas? (Tiesa. 1979 02 25). Nors cituoti žodžiai baigiasi klaustu
kais, aišku, kad autorius jais išreiškia ne abejonę tuo, ką sako, ir ne 
teisingo atsakymo iš mūsų laukia. Nusižeminimą prie klausyklos jis pa
niekina ir atmeta kaip įžeidžiantį žmogaus orumą.

Bet ar iš tikrųjų sakramentinės atgailos-išpažinties principai ir dvasia 
jau atgyveno savo dienas? Ką byloja protas ir gyvenimo patirtis? Taigi 
panagrinėkime Atgailos sakramento pagrindinius principus.

Eidamas išpažinties žmogus turi progą pažvelgti į save, „susipažinti 
su savimi“. Pažink save! - tai niekada nesenstantis reikalavimas. Jį pri
pažįsta tiek antikos išminčiai, tiek mūsų laikų pedagogai. Bet eidamas 
išpažinties tikintysis žvelgia į save turėdamas galvoje ypatingą idealą. 
Tyrinėti save jis stoja savo Kūrėjo akivaizdoje. Akivaizdoje To, kuris su
kūrė jo prigimtį ir nustatė jos veikimo dėsnius. Kadangi Dievas sukūrė 
žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, todėl žmogus, tyrinėdamas 
save, žvelgia į Dievą, kaip savo Pirmavaizdį, Aukščiausiąjį Idealą.

Kadangi Dievas yra pati Meilė, Tiesa, Gėris ir Gėrio Kūrėjas, todėl 
žmogus į save žiūri atsižvelgdamas į dieviškąją Kūrėjo Meilę, Tiesą, Gėrį. 
Be to, žmogus atsiduria visa žinančio, visa reginčio Dievo akivaizdoje, 
todėl ir jo žvilgsnis į save negali būti paviršutiniškas, dalinis ir juo labiau 
nesąžiningas. Jo žvilgsnis turi apimti ne tik veiksmus, žodžius, apsileidi
mus, bet ir minčių, jausmų, troškimų, svajonių ir net vaizduotės sritis, 
taigi - būties gelmes.

Kas gali duoti žmogui aukštesnį idealą už tą, kurį nurodo Kristus: 
Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas (Mt 5, 48)? Kas 
tyrinėjantį žvilgsnį gali apšviesti galingesne šviesa?

Žmogus, atmetantis Dievą, lieka pats sau idealas, nes tada nebėra 
nieko aukštesnio ir tobulesnio už žmogų. Kadangi kiekvienas žmogus tam 
tikru metu yra netobulas ir ribotas (tiek pažinimu, tiek dorove), todėl ir 
apie absoliutų idealą negali būti nė kalbos. Žmogus tada pasmerkia save 
klysti su klystančiaisiais, nors jo idealą bei dorovines normas ir nustati
nėtų kolektyvo, visuomenės išmintis. Tai ypač aišku mūsų laikų žmo
nėms, kurie lengvai gali susipažinti su skirtingu žmonijos požiūriu šiuo 
klausimu arba tuo yra įtikinti paties gyvenimo. Daugelis esame pergyvenę 
kelias visuomenines santvarkas, dar daugiau valdžių ir vadų, kurie nusta
tinėja žmonėms įvairias normas ir idealus. Už tą patį, ką vieni kėlė kaip 
pavyzdį, kiti statė žmogų prie sienos sušaudyti...

Pagaliau mūsų visuomenėje ne tik mokslas, menas, kultūra (net spor
tas), bet ir moralė yra pajungta valdančios viršūnės politiniams interesams
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(Visa dora, kas tarnauja komunizmui), todėl yra nerimta ir rizikinga pasitikėti 
ir remtis tokia supolitinta morale asmenybės formavimui, dorovei ugdy
ti... Ateistai neturi ir negali turėti nei tobulo žmogaus idealo, nei tikros 
nuomonės, kaip save pažinti ir ugdyti. To jie gali tik pavydėti tikintie
siems.

Einantis išpažinties save patikrina pagal amžinuosius dieviškus nuo
status (Dievo įsakymus), kad, pastebėjęs savo nukrypimus, galėtų juos 
pasmerkti ir ištaisyti. Taigi išpažintyje žmogus, bendradarbiaudamas su 
Dievo malone, pats save teisia, pats save taiso ir tobulina. Ar gali pasenti 
šis principas? Tai pats vaisingiausias ir išganingiausias niekuo nepakei
čiamas žmogaus ugdymo principas. Be šito negalimas vaisingas ugdymas 
ir tobulėjimas. Šis principas nepažeidžia laisvos valios, suponuoja pada
ryto blogio supratimą ir troškimą bei pasiryžimą jį ištaisyti, atsiteisti. Jį 
tegali pakeisti tik šis dėsnis: jei pats savęs neteisi - kiti tave teis. Teis 
žmonės ir Dievas.

Ateistinei propagandai paneigus išpažinties teismą, dekalogą (10 Dievo 
įsakymų) pakeitus moraliniu komunizmo kūrėjų kodeksu ir pareikalavus 
atsiskaityti ne Dievui, bet žmogui (visuomenei), iškilo reikalas neregėtai 
išplėsti visuomenės teismo ir kontrolės institucijas. Auklėtojai ir teismai 
jau nepajėgia susidoroti su klestinčiu nusikalstamumu. Gausios bylos 
teismuose, nesuskaičiuojami „draugiški“ teismai kolūkiuose, įmonėse ir 
įstaigose, daugybė komisijų kovai su nusikalstamumu, milicijos kamba
riai nepilnamečių reikalams, milicijos atraminiai punktai, draugovininkų 
armijos (vien tik Vilniaus mėsos kombinate yra 160 draugovininkų), globotojų sąjū
dis, pulkai revizorių, inspektorių, liaudies kontrolės aktyvistų, absurdiš
kiausias popierizmas ir panašiai - štai kas atėjo pakeisti išpažinties 
teismo!

Prie klausyklos tikintysis neniekina savęs kaip žmogaus. Tai būtų net 
nuodėmė, nes žmogus yra didingiausias Dievo kūrinys. Jis paniekina tik 
tai, kas žaloja, griauna žmogaus idealiąją prigimtį, kas temdo jame die
viško Pirmavaizdžio spindėjimą. Išpažintyje nukerpamos visos sielos lau
kinės ataugos, operuojami piktybiniai augliai. Išpažintis dažnai būna žmo
gaus dvasinio gyvenimo reanimacija, prisikėlimas iš mirties arba dvasinis 
atsinaujinimas, atsigaivinimas, nešantis tyrą džiaugsmą, kurio žmogus 
kartais nepamiršta visą gyvenimą.

Štai neseniai pasakojo vieno senelio artimieji, buvę prie jo mirties. Jis, 
staiga susirgęs, šaukėsi kunigo ir sakė: Melskitės, kad aš galėčiau dar 
sulaukti kunigo ir atlikti išpažintį. Man taip reikia... Atsimenu, jaunys
tėje, atlikęs išpažintį, priėmęs Komuniją, jausdavau tokį ramumą, džiaug
smą... Taip buvo gera!.. Paskui apsileidau, apsileidau... Ar duos Dievas 
prieš mirtį to džiaugsmo?.. Deja, jis spėjo pareikšti Dievui tik to džiaug
smo troškimą... Kunigui atėjus, jis jau merdėjo. Kaip gaila, kad to džiaug
smo negali patirti netikintieji!
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Tiesa, išpažintyje galima pajusti nemalonų savęs pažeminimą. Bet jis 
būtinas, kad bent iš dalies būtų atpirkti prasižengimai. Išpažintyje žmo
gus save pažemina tik prieš vieną asmenį - Dievo ir visuomenės atstovą 
kunigą. Šio nusižeminimo negalima lyginti su tais, kuriuos jis patiria 
visuomenės teismuose: kai išjuokiamas spaudoje karikatūromis, feljeto
nais, pikta satyra, kai koneveikiamas sienlaikraščiuose, gatvių satyros 
languose, televizijos ekranuose, susirinkimuose, draugiškuose ir nedrau
giškuose teismuose, kai sutuoktiniai verčiami apsinuoginti skyrybų bylo
se ir pan. Čia vargšą žmogų šluoja kaip šiukšlę „Šluotos“, ryja lyg grobį 
„Krokodilai“, pliekia „Botagai“, bado „Ylos“...

Ar šios netikinčiųjų vartojamos priemonės su žmonių silpnybėmis ir 
piktavališkumu kovoja ne žmogaus pažeminimu? Ar tai ne žmogiškojo 
orumo įžeidimas?.. Ir juo skaudesnis šis viešas pažeminimas, kai jame 
įsimaišo klaidų, neteisybių, asmeninių sąskaitų suvedinėjimo, intrigų, ker
što, valdžios „rodymo“ ir kitokių žemų motyvų. Ypač tai turėtų atsiminti 
žmogiškojo orumo „gerbėjai“ - ateistai, kai puola garbingus ideologinius 
savo priešus.

Ir poveikio atžvilgiu toks visuomeninis teismas neprilygsta išpažinties 
teismui, nes jis neretai pasėja žmogaus sieloje tik pykčio, keršto ar vien 
baimės ir dar didesnio užsisklendimo nuo visuomenės, neapykantos jai 
sėklas. Išpažintyje viso to negali būti, nes pats prasižengėlis prisipažįsta 
kaltas, gailisi, ryžtasi taisytis, prašo atleidimo. Be to, jį džiugina atleidi
mo malonė ir stiprina bei drąsina grumtis dėl gėrio tėviški kunigo pamo
kymai.

Ateistams atrodo, kad tikinčiuosius žemina pats atsiklaupimas prie 
klausyklos. Bet tikrai ne kiekvienas klūpojimas žmogų pažemina. Negi 
pažemina save sūnus ar duktė, kai svarbiausiais gyvenimo momentais 
atsiklaupia prieš savo tėvą ar motiną; kai parpuola ant kelių, pabučiuoja 
Tėvynės žemę tremtinys ar emigrantas; kai suklumpa iš skausmo prie 
mylimo žmogaus kapo; kai sužadėtinis iš meilės atsiklaupia prieš savo 
sužadėtinę; kai priklaupia prieš vėliavą karys, ją pagerbdamas ir jai pri
siekdamas; kai ant kelių puolęs prašo atleidimo to, kuriam gyvenime 
buvo labai nusikaltęs? Prie klausyklos žmogus atsiprašo patį Dievą!

Čia reikia pasakyti, kad Kristus tokios pagarbos - klauptis - nėra reika
lavęs ir Bažnyčia niekada to neįsakė, bet žmonės patys mielai tai prakti
kuoja iš meilės ir pagarbos Dievui. Žmogų pažemina nusikaltimas, nuodė
mė, bet ne nuodėmės pasmerkimas, jos išpirkimas. Tai garbingas aktas.

Žmogus žeminamas tada, kai verčiamas gerbti ir lenktis tam, ko pats 
nevertina ir nemyli. Tokiomis žmogų žeminančiomis sąlygomis gyvena 
daugelis TSRS piliečių. Jie priversti ploti tam, kuo nesižavi, balsuoti už tą, 
už ką laisvi būdami tikrai nebalsuotų, liaupsinti tai, ko širdyje visai ne
gerbia ir nemyli... Tai dvasinis žmogaus parklupdymas, sąžinės prievar
tavimas, kuris tikrai įžeidžia žmogaus orumą.
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Nors Atgailos sakramentas pirmiausia skiriamas žmogui, siekiančiam 
antgamtinio tikslo - sielos išganymo, - bet jis labai reikšmingas ir žemiš
kajam visuomenės gyvenimui. Išpažinties principai išganingi ir žemiškam 
gyvenimui: jie saugo arba atgaivina pažeistą žmogaus orumą.

Džiugu, kad dar daug mūsų Tėvynės sūnų ir dukterų klaupiasi prie 
klausyklos (ypač Gavėnios metu). Tai žmonės, kurie kovoja pačią reikš
mingiausią kovą - dėl savo dorinio tyrumo, dėl garbingo gyvenimo žemėje 
ir amžinos garbės danguje, jie lenkiasi Dievui, kad nereikėtų tarnauti 
velniui (ir į jj supanašėjusiam žmogui), klaupiasi prieš Gėrį ir tuo pasmer
kia blogį. Jie rodo gerą, sektiną pavyzdį visiems savo tautiečiams.

MUMS KALBA MOKSLAS

A. Ūžuolas [Antanas Patackas]

TIES GYVYBĖS PASLAPTIMI

Mokslo įrodyta, kad gyvybė Žemėje atsirado ne anksčiau, kaip prieš 3 
milijardus metų. Anksčiau joje tebuvo negyvoji materija, iš vandenilio, 
helio ir kitų elementų susidedanti karšta masė, kurioje negalėjo būti jo
kios gyvybės. Kai ta masė pakankamai atvėso, Žemėje pasirodė pirmosios 
gyvybės užuomazgos.

Kaip įvyko, kad iš negyvosios neorganinės materijos pasidarė organi
nė, turinti gyvybę? Kaip materija susiorganizavo, kitaip sakant, kaip at
sirado Žemėje organizmai, t. y. augalai ir gyvūnai?

Gyvybės atsiradimas buvo toks. Laikui bėgant materija įgydavo vis su
dėtingesnes formas. Skirtingi atomai jungėsi į junginius, tam tikrą sistemą 
ir susikūrė molekulės (dalelės). Savo ruožtu jos sudarė sistemas su kitomis 
molekulėmis ir susikūrė milžiniškos, labai sudėtingos struktūros (sanda
ros), vadinamos makromolekulėmis, kurios toliau jungėsi į sistemas ir su
sikūrė pirmasis organizmas - ląstelė. Toliau iš ląstelės susidarė labai sudė
tingi daugialąsčiai organizmai. Atskira ląstelė yra nuostabus, sudėtingas 
organizmas, toks sudėtingas, kad galima sakyti, jog ląstelė - tai pasaulis.

Taigi materija susiorganizavo, vadinasi, perėjo iš negyvosios materijos 
į materiją, turinčią gyvybę. Atsirado ir mąstanti materija - žmogus, kuris 
mintimi gali apimti visą pasaulį - Visatą - ir mąstyti apie save.

Gyvos būtybės atsirado ne vienu metu. Vėliausiai pasirodė žmogus. Jei 
dviejų milijardų metų laikotarpį, per kurį išsirutuliojo Žemėje esančios 
gyvybės formos, sąlygiškai palygintume su viena para, tai būtų galima 
pasakyti, kad pirmieji gyvybės pėdsakai pasirodė 12 val. dienos, žmogus - 
tik 4 sekundes prieš vidurnaktį, o istoriniai laikai (6-7 tūkstančiai metų) apimtų 
likusį ketvirtį sekundės prieš paros pabaigą.

Materialistai (rusų mokslininkas A. Oparinas, prancūzų - A. Daviljeras ir kiti) rašo, 
kad Žemėje susidarė palankios sąlygos ir reikalingi elementai gyvybei



RŪPINTOJĖLIS. 1979. Nr. 9 381

atsirasti, kai įvyko sintezė makromolekulių, kurios buvo panaudotos pir
mų gyvų būtybių struktūroms sudaryti. Jie aprašo procesus arba etapus, 
kaip nuo visai paprastos materijos pereita prie aminorūgščių ir proteinų 
(baltymų medžiaga). Tačiau aprašymas proceso, kuriam vykstant negyvoji 
materija susiorganizavo ir tapo gyva, taip pat analizė elementų ir struk
tūrų, kurios dalyvauja šiame procese, nepaaiškina materijos susiorganiza
vimo fakto esmės nei priežasties. Toks aprašymas neišsprendžia gyvybės 
atsiradimo problemos, o tik dar labiau paryškina sistemos proceso bega
linį sudėtingumą. Kyla klausimas, kaip organizmas geba įvykdyti proteinų 
sintezę, iš kur atsiranda šis gebėjimas. Mūsų organizme vyksta proteinų 
sintezė, bet visiškai nežinome kaip. Mes esame nuostabi laboratorija, kuri 
apdoroja proteinus, tačiau ji mums - tamsiausia paslaptis. Mokslininkų 
armija stengiasi suprasti, kaip mes atliekame tą proteinų sintezę, kurią 
nesąmoningai moka atlikti vaisius ir užuomazgoje esantis primityviausio 
gyvio embrionas. Čia vyksta nuostabūs dalykai: savo organais atliekame 
tai, ko nepajėgiame suprasti protu.

Anot marksistų ir ateistų, materija pati susiorganizavo iš negyvosios 
į gyvąją. Marksas rašė, kad gamta pati save sukūrė. Taigi pati materija 
„išrado“ gyvybę, pirmuosius organizmus, ji „išrado“ reikalingus organus 
ir „pagamino“ regėjimo organą, nervinę sistemą, smegenis... Materija sa
vo pačios jėgomis „gebėjo“ sukurti gyvybę ir mintį.

O kas apskritai yra materija? Tai tam tikras skaičius elementų, atomų 
ir energijos kvantų (kiekių). Materija - tai visuma, kolektyvas. Remiantis 
naująja fizika, nei atomuose, nei kitose materijos dalelėse ar energijos 
kvantuose nerandama nieko, kas leistų pripažinti galią susiorganizuoti į 
gyvą būtybę, kas pripažintų jiems galią protingai veikti. Kad materija pati 
galėtų susiorganizuoti, ji turėtų būti veiksnys, kuris viešpatautų tai aibei. 
Kad sintezės eigoje būtų galima sujungti elementus į visumą, reikia, jog 
būtų aukštesnė galia už tą komponentų (sudedamųjų dalių) aibę, reikia 
dar ko nors šalia aibės. Priskirti materijai gebėjimą laipsniškai susiorga
nizuoti į molekules, makromolekules, vienaląsčius ir vis sudėtingesnius 
daugialąsčius organizmus, reiškia priskirti materijai protingumą ir savo
tišką genialumą. Kad būtų sukurtas organizmas, reikia pripažinti kieno 
nors, kas yra protingas, veikimą. Aiškiai matyti, kad gyvų būtybių struk
tūros susidarymą veikė protingas pradas.

Bet pirminėje materijoje to protingo prado nėra. Tai iš kur jis atsirado 
vėliau? Kaip materija, būdama kurčia, akla, neprotinga, susiskaidžiusi į 
daugybę fizinių dalelių, gebėjo sukurti tuos nuostabius organizmus ir 
Protingas būtybes? Tai klausimas, į kurį ateistai neduoda atsakymo. Taigi 
tenka daryti išvadą, kad pačios materialinių elementų aibės nepakanka 
labai sudėtingam organizacijos lygiui paaiškinti, gyvų būtybių atsiradi
mui nustatyti. Turi būti aukštesnė galia, kuri tą elementų aibę valdo ir 
organizuoja.
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Gyvą būtybę nuo negyvos skiria struktūra, forma, tačiau ta struktūra 
ir forma ypatingos: kėdė ir mašina taip pat turi struktūrą ir formą, lygiai 
kaip ir vandens molekulė ar kristalas. Savita gyvos būtybės žymė ta, kad 
ji yra konservatyvi (patvari) struktūra, gebanti išlaikyti tvarumą net tada, 
kai atnaujina savo komponentus, gebanti pasisavinti vienas medžiagas ir 
pašalinti kitas, mokanti pasigydyti, kai būna sužalota, gebanti perduoti 
savo formą, pajėgianti augti ir progresuoti, pasilikdama vis ta pati, geban
ti perduoti atsiskiriančiam nuo jos organizmui tokį pat organizacijos lygį, 
koks būdingas jai pačiai, gebanti prisitaikyti prie aplinkos pasikeitimo, 
taip pat organiškai pasikeisti, kai būtina prisitaikyti.

Mokslininkas M. Prenantas nurodo savitus ir specifinius gyvos būtybės 
struktūros požymius. Pavyzdžiui, ląstelė:

Ta labai maža gyvos būtybės struktūros masė cheminiu požiūriu 
yra labai sudėtinga, proteinai ir nukleproteinai atlieka joje labai 
reikšmingą vaidmenį. Bet taip pat nepakeičiamos ir kitos substan
cijos: riebalai, angliavandeniai, mineralai, vanduo ir t. t. Visos tos 
substancijos reaguoja tarpusavyje ir su ląstelę supančios aplinkos 
komponentais, tų reakcijų visuma pradeda materijos judėjimą, ku
ris būdingas gyvybei. Tačiau proteinus ir būtinas substancijas su
maišę laboratorinėje kolboje, negautume gyvos materijos (apie ką 
svajojo praėjusio amžiaus biologai): tame mišinyje vykstančios re
akcijos tuojau sustotų. Vadinasi, nesukūrėme struktūros, kuri bū
dinga gyvybei (M. Prenant. Biollogie et monizme, p. 108-109).

Minėtasis A. Oparinas keliuose veikaluose taip pat pabrėžia racionalu
mą (protingumą), kuris būdingas gyvų būtybių organizmams. „Pastabose 
ir komentaruose“, pridėtuose prie A. Oparino veikalo „Gyvybės atsiradi
mas žemėje“ prancūziško vertimo, Puatjė universiteto gamtos mokslų fa
kulteto profesorius teisingai sako:

Reikia stebėtis, kai toks materialistas kaip Oparinas savo teigi
niais natūraliems reiškiniams priskiria kažkokį planą arba logiš
ką prasmę. Prisipažinkime, kad mūsų mokslinė kalba, biologų kal
ba, nuolatos dar negirdėtu laipsniu prisigėrusi teologijos. Taip 
sunku ją pašalinti iš savo kalbos, kad dažnai net nepajuntame, 

jog kas kartą, kai prireikia naudingesnės, labiau adaptuotos ar 
net funkcionalesnės sąvokos, griebiamės teologijos. Kas šiandien 
nedrįstų kalbėti apie naudingumo pobūdį, pritaikytą savo funkci

joms organą ir panašiai? Taigi elementarus padorumas neleidžia 
daryti priekaištų „idealistams" dėl to, kad jie vartoja kalbą, nuo 
kurios mes nepajėgiame išsivaduoti, mes, kurie išpažįstame mate
rializmą.

Anatomas Rovje (H. Rauviere) sako, kad gyvybę kuriantys komponen
tai (t. y. paprastos substancijos, sudarančios gyvą materiją) taip tobulai 
save tvarko, jog net geriausias biologas negalėtų padaryti geresnės
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sistemos. Gyva būtybė yra tikrai racionalus kūrinys, sudarytas būdu, kurį 
turime pavadinti išmintingu.

Materijos organizacija yra problema, kurios negalima išspręsti remian
tis fizikos dėsniais. Gyvybė, gyvoji materija tvarkosi pagal kitus dėsnius. 
Materija, susidaranti iš aibės atomų, pati savaime negali paaiškinti atsi
radimo veikiančio subjekto, koks yra gyva būtybė. Atomų ir molekulių 
aibė, suorganizuota į tam tikrą sistemą, negali paaiškinti gyvos, veiklios, 
pagaliau turinčios sąmonę gyvybės atsiradimo.

Jei materijai, apie kurią kalba fizika, nenorime priskirti paslaptingų 
savybių, kažkokio nepaprasto kuriančio gebėjimo ir magiškų jėgų, tai tu
rime pripažinti, kad to, kas galėtų paaiškinti gyvų būtybių buvimą, reikia 
ieškoti kitur. Turime sutikti, kad tiktai vienas Gyvasis Dievas yra gyvybės 
atsiradimo priežastis. Turime taip pat sutikti, kad tiktai Tas, kuris mąsto, 
yra būtybių, apdovanotų protu, atsiradimo priežastis. Kitaip būtų negali
ma suprasti, kaip iš negyvos ir nemąstančios materijos atsirado gyvybė, 
apdovanota mintimi.

Žmogus yra būtybė, galinti mąstyti apie save ir savo buvimą. Tačiau 
ta būtybė negali argumentuotai pareikšti, kad ji egzistuoja pati iš savęs, 
kad yra nesukurta ir sukuria save. Būtis yra kažkas, kas perimta, dova
nota. Normalus žmogus negali sakyti, kad savo buvimą jis turi iš savęs. 
Jis sakys: Gimiau. Pradėjau būti. Mano buvimą man davė tėvai, bet mano 
tėvai taip pat perėmė buvimą. Tą buvimą ir struktūrą tėvai perduoda kaip 
deglą, kurio niekas iš žmonių neuždegė, kaip ugnį, kurios kilmė nežino
ma. Naudojamės gyvenimu, bet jis mums paslaptis. Paliekame įpėdinius, 
bet ir įpėdinių atsiradimas - paslaptis. Kūdikis, kuris tik ką gimė, prieš 
nepilnus metus visiškai neegzistavo. Dvi ląstelės, atsirandančios iš abiejų 
tėvų, sukūrė vieną besivystantį embrioną, kuris štai tampa vaiku - žmo
gumi, galinčiu apie save pasakyti aš, taigi jis tampa save suvokiančiu 
subjektu. Iš dviejų ląstelių sukuriamas vientisas organizmas, kuris yra 
vieningas subjektas ir asmuo. Negalima juk sakyti, kad tas subjektas 
anksčiau egzistavo perskirtas pusiau kiekvienoje gimdytojų ląstelėje. Ne
abejotinai čia sukuriama kažkas iš esmės nauja. Tų dviejų ląstelių neuž
tenka, kad jos taptų būtybės, būsimo asmens atsiradimo priežastis.

Tie, kurie nenori pripažinti Visatos Kūrėjo, veikiančio materijoje, bet 
esančio šalia materijos, priskiria materijai savybes, kurių ji neturi: kū
rybinę galią ir gebėjimą suorganizuoti sistemą, skelbia, jog gyvybė ir 
mintis, kūrybinis organizuojantis genijus yra vidinės materijos savybės, 
esančios jos prigimtyje. Veikiau iš materijos padaro nesukurtą ir kurian
čią dievybę negu pripažįsta, kad materijoje veikia Gyvasis Dievas, esan
tis šalia materijos.

Prisiminę kūdikio gimimą, turėjome progą įsitikinti, kad dieviškoji kū
ryba vyksta iki šios dienos. Atsiranda ir ateina kažkas, ko nebuvo anks
čiau. Atsiranda kažkas daugiau ir kažkas iš esmės kita. Nes sukurtas
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žmogiškas asmuo yra kas kita negu dvi ląstelės. Tad nėra reikalo svarsty
ti, kaip žmoguje atsirado gyvybė, kokia jos pradžia. Pakanka apsistoti ties 
kūdikio gimimu: šio vieno fakto užtenka įrodyti, kad Dievas tikrai veikia 
net šią akimirką. Dievo buvimas yra suvokiamas protu, kai įsižiūrima į Jo 
kūrinius ir Jo kūrimo darbą.

(Parengta pagal C. Tresmontant. Dievo buvimo problema. 1966, Prancūzija)

KŪRYBOS PUSLAPIAI

Orinta [kun. Juozas Vaicekauskas]

ŠVENTASIS KETVIRTADIENIS IR DIDYSIS PENKTADIENIS

Šventasis ketvirtadienis
Iškilmingos Šventojo ketvirtadienio pamaldos pasibaigė. Žmonės, tylūs 

ir susikaupę, vienas po kito ėjo iš bažnyčios.
Rimantė neskubėjo... Juk kunigas pamokslo metu kalbėjo: Pabūkite 

valandėlę su Kristumi, pamąstykite.
Ant altoriaus ramiai pleveno žvakių liepsnelės, dar neišsisklaidė smil

kalų kvapas. Gėlės. Klūpančios mergaitės - lengvi velionėliai dengia Ri
mantės draugių veidelius. Po pusvalandžio ir Rimantė ten klūpės, pakeis 
mergaites. Ką jos šiuo metu mąsto? Mokykloje mokytoja ragina savaran
kiškai mąstyti nagrinėjant literatūros kūrinius, bet Rimantė ir jos klasės 
draugės dažniausiai pakartoja tik kitų mintis. Nėra ko sukti galvą, kaip 
mąstyti bažnyčioje: tai melstis savo mintimis... Rimantė savo užrašų kny
gutėje turi daug gražių maldų. Daug jų atmintinai moka. Tačiau šį vakarą 
nesinorėtų jų kartoti. Norisi kažko daugiau... Viešpatie, padėk man!

Kunigas kalbėjo apie Paskutinę vakarienę. Rimantė bandė įsivaizduoti: 
gal Paskutinės vakarienės kambarys - Vakarienbutis - buvo panašus į šią 
bažnyčią? Prie stalo Jėzus ir 12 mokinių. Retkarčiais ištaria vieną kitą 
malonų žodį... Jėzus praleidžia paskutinį vakarą su savo artimaisiais bi
čiuliais. Viešpatie, rytoj Tu jau būsi ant kryžiaus, Tu žinai, kad turėsi 
mirti...

Ką išgyvena pasmerktieji? Rimantė prisiminė skaičiusi apie lenkaitę 
Kristiną Vituską, 1944 m. nužudytą viename Berlyno kalėjime. Kokius 
gražius laiškus rašė Kristina mamai, tėveliui, draugėms. Ji žinojo, kad 
tikrai bus įvykdyta mirties bausmė. Kalėjimo kameroje drauge su kitomis 
merginomis giedodavo Švč. Marijos litaniją, giesmes. Kristina paaukojo 
gyvybę už tėvynės laisvę...

Ar galima lyginti Kristinos išgyvenimus su Kristaus meile ir kančia?! 
Tai tik menkutis šešėlis Tavo, Viešpatie, meilės ir kančios! Liko Kristinos 
laiškai iš kalėjimo, tik laiškai. Tu, Viešpatie, palikai mums nuostabią 
dovaną. Virpančiu balsu Tu ištarei žodžius, kurie visais amžiais jaudina
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sielas: Trokšte troškau valgyti su jumis šią vakarienę! Kad palikčiau jums 
ne jausmingą laišką, suvilgytą dieviškomis ašaromis, bet patį Save, - 
savo Širdį, paslėptą po duonos ir vyno pavidalais.

Staiga Jėzaus žvilgsnis pasidaro šviesus. Savo liūdnus žvilgsnius apaš
talai nukreipia į Viešpatį: Jis padarys kažką nuostabaus! Iš tiesų Jėzus 
paima duoną, laimina ją, pakelia akis į dangų, dėkoja, laužo ir kiekvie
nam mokiniui duoda po gabalėlį sakydamas: Imkite ir valgykite, tai yra 
mano kūnas. Paskui paima taurę, sukalba padėkos maldą ir duoda jiems 
tardamas: Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, kuris už daugelį 
išlietas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

Rimantė šį vakarą girdėjo šiuos žodžius iš kunigo lūpų, bet tik dabar 
jie palietė jos sielos gelmes: Jėzus pasiliko su mumis! Nuostabi dovana! 
Mergaitė pajuto, kad ši bažnyčia - tai Paskutinės vakarienės kambarys. 
Čia Tave, Jėzau, supa išrinktųjų būrelis. Kasdien čia dalini Paskutinės 
vakarienės dovanas. Čia Tu parodai savo meilę kaip ir per Paskutinę va
karienę.

Prie altoriaus klūpo mergaitės. Tylu. Rimantė meldžiasi...
(Ar aš mąsčiau, ar meldžiausi Šventąjį ketvirtadienį taip, kaip ši mergaitė, kukli 
paprasta moksleivė?)

Didysis penktadienis
Algimantas ką tik išklausė visą Kristaus kančios istoriją. Susimąstė.
Kunigas prie altoriaus gieda graudžias lotyniškas giesmes, maldas. 

Gaila, nesuprantu lotyniškai, bet gerai suprantu Kristaus mokinius, taip 
bailiai išsilaksčiusius... Jų viltys neišsipildė, kaip ir mano. Jau geras pus
metis, kaip kartu su Viliumi dirbame žvyro karjere. Nepavyko įstoti į 
universitetą. Nejaučiu šiandien neapykantos tam žmogui, kuris įrašė į 
mano charakteristiką: „Tebėra religinių prietarų įtakoje“... Vilius juk ak
tyvus komjaunuolis, ir tai liko už durų. Abu šiandien kilnojame sunkius 
kastuvus žvyro. Abiem skauda rankas po darbo, nenutyla ausyse praga
riškas žvyro sijojimo mašinos triukšmas. Ačiū Dievui, Vilius nebesišaipo 
taip šiurkščiai, kaip anksčiau, iš mano tikėjimo... Suprantu Kristaus mo
kinius: Didįjį penktadienį žuvo jų viltys, kaip ir mano. Vilius kartą man 
net prasitarė, kad dirbant prie tos pragaro mašinos atrodo, kad ji griežia 
laidotuvių maršą. Neišsipildžiusių siekių laidotuvės!

Pasigirdo giesmė: Kryžiau šventas... Prasidėjo kryžiaus pagarbinimo 
apeigos. Vis dėlto tame Didžiojo penktadienio liūdesyje slypi kažkokia 
išsigelbėjimo viltis.

Kristus ant kryžiaus ne vienas. Ant Kalvarijos kalno trys kryžiai! Iš 
dešinės ant kryžiaus pririštas aš, Algis... Iš kairės - Vilius! Viešpatie, aš 
žiūriu su viltimi į Tavo kančią! Vilius nuo Tavęs nusigręžęs, net piktžo
džiauja, bet esu tikras, kad anksčiau ar vėliau ir jis pažvelgs į Tave, 
Kristau!
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Šiandien mano Tėvynėje daug tokių kaip aš, ant kryžiaus dešinėje, ir 
daug tokių kaip Vilius - kairėje. Ar supranta mūsų bendraamžiai italai ar 
amerikiečiai, ką išgyvename mes? Juk jie ne ant kryžiaus, bet šalia, gal 
net abejingi stovi minioje... Esu arti Kristaus: šalia, ant kryžiaus. Na ir 
gerai! Vyriškai pasakė šv. Paulius: Jei su Juo kenčiame, su Juo būsime ir 
išaukštinti! Štai kokia šviesi viltis prasiveržia pro Didžiojo penktadienio 
kančios tamsą! Kryžiau šventas... Didžiojo penktadienio apeigos veikia 
daug labiau negu skambiausi žodžiai, skatina, verčia susimąstyti... Ar 
kunigas iš sakyklos gali pasakyti dar ką nors daugiau ir svarbiau?

Algis klausosi pamokslo, ir jam atrodo, kad kunigas skaito jo mintis... 
Jei esi tu kaip Simonas Kirenietis - imk kryžių ir sek paskui Kristų!

Jei ant kryžiaus - savo kryžiaus - šalia Kristaus kryžiaus esi 
prikaltas - Dievą išpažink, nes Jis už tavo nuodėmes kenčia, kad tu 
būtum išteisintas!

Jei esi kaip Juozapas Arimatietis - kartu su juo pamaldžiai nuimk 
nuo kryžiaus Jėzaus kūną.

Jei esi kaip Nikodemas - tik nakčia, slapčia pas Jį ateidavai, - 
šį vakarą viešai dalyvauk Jo laidotuvėse.

Jei esi kaip Marija, Salome ir Joana - kartu su jomis verk, kad 
kartu su jomis Velykų rytą matytum Kristų prisikėlusį!


