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K R E I P I M A S I S  Į  Š V E N T Ą J Į  T Ė V Ą
Šventasis Tėve, Jūsų Šventenybei Apaštalų Soste rašome iš Lietuvos, 

šiaurinio Europos Katalikų Bažnyčios avanposto, patekusio į XX a. pago
nių areną. Čia, Rytų ir Vakarų Europos kultūros kryžkelėje, mes turime 
liudyti Kristų, išlaikyti tikėjimą ir žmoniškumą. Toje kovoje tik Dangus 
gali mums pagelbėti. Todėl leiskite kreiptis į Jus, nes mūsų Tautai Jūs 
esate toks artimas ir brangus. Juk mes krikščioniškąjį tikėjimą jau prieš 
600 metų esame paveldėję iš brolių lenkų. Mes pamilome savo tikėjimą, 
išmokome jį ginti ir dėl Kristaus mokslo kentėti.

Istorija mus suartino su lenkais, su jais mes turėjome daug bendrų 
kovų ir pergalių, džiaugsmų ir kančių. Pagaliau drauge ilgus dešimtme
čius buvome patekę į svetimųjų jungą. Tada iš Romos sklindanti šviesa 
buvo mūsų tautai dvasinė parama sunkiuose bandymuose. Mes išlikome, 
nors nuniokoti, bet gyvi, ir XX a. pradžioje, atkūrę savo tautos nepriklau
somybę, ryžtingai žengėme įsijungti į Vakarų Europos kultūringųjų tautų 
šeimą. Tik skaudu minėti liūdną istoriją apie Jūsų ir mūsų tautų likimą 
per Antrąjį pasaulinį karą ir po jo.

Šventasis Tėve, Jūs gerai žinote, kad dabar mūsų tauta yra platus 
dvasios kovų laukas, kur ryžtingai ginamos dvasinės vertybės. Čia kovo
jama dėl kiekvieno kūdikio sielos, dėl kiekvieno jaunuolio dorovės, dėl 
kiekvieno vyro bei moters ištikimybės ir netgi dėl teisės mirti su Dievo 
vardu lūpose ir širdyje. Negalėtume pasakyti, kad toji kova yra be pralai
mėjimų... Tam reikia daug jėgų, Dievo Motinos Marijos ir Šventųjų pagal
bos. Reikia daug uždegančių pavyzdžių, dvasinio pastiprinimo, kad jokio
je tamsoje nesuabejotume Tikėjimo pergale, kad nė skęsdami neprarastu
me Vilties ir kad pro kiečiausią ledą prasimuštų Meilės karštis.

Štai mūsų prašymas. Paskutinieji metai mūsų tautai davė daug tikėjimo 
kankinių ir gyvenimo didvyrių. Beje, iki šiol Bažnyčios kanonizuotų šventųjų 
sąraše mes turime tik vienintelį šv. Kazimierą, tą skaistųjį ir Jums labai 
artimą Karalaitį. Bet pastarojo šimtmečio pabaigoje per Dievo Apvaizdos ma
lonę iš mūsų Tautos gimė kitas didvyriškomis dorybėmis apdovanotas vyras, 
nauja asmenybė, Dievo Tarnas arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kurio beatifi
kacijos byla, galutinai parengta, jau laukia savo eilės Šv. Petro Bazilikos 
papėdėje. Taigi prašome, Šventasis Tėve, mūsų Tautos dvasiniam sustiprini
mui, idant visų lietuvių, net ir atšalusių, akys iš naujo pažvelgtų į Dangų, ir 
mūsų visų didesniam dvasiniam pakilimui ir džiaugsmui, taip patvarkyti 
savo apaštališku žodžiu, kad Dievo Tarno arkivyskupo Jurgio beatifikacijos 
byla būtų greičiau svarstoma ir vargstanti lietuvių tauta pagaliau sulauktų 
naujo Bažnyčios kanonizuoto Šventojo, kuris būtų visiems mums paragini
mas siekti šventumo, nes pagal Dievo planą visi esame tam pašaukti.
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Šventasis Tėve, mūsų meilė ir atsidavimas Apaštalų Sostui Jums žino
mas. Romos popiežiai jau nuo pirmojo Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto 
lietuvių tautai rodė daug dėmesio ir meilės. Ypač daug gero mes patyrėme 
iš paskutinio šimtmečio popiežių. Tektų daug rašyti, jeigu norėtume išpa
sakoti, ką Lietuva yra gavusi iš Bažnyčios. O šiandien visų dorų lietuvių 
akys ypač atkreiptos į Apaštalų Sostą, nes pati Dievo Apvaizda čia įkur
dino mums tokį artimą ir brangų Ganytoją, kuris tikrai supranta ir atjau
čia mūsų vargus ir kas dieną savo maldose mini Lietuvos vardą.

Broliškos Tautos Sūnau! Jūs esate mums labai savas, ir daugelis lie
tuvių labiau negu kitais pasauliniais įvykiais domisi ir su meile seka Jūsų 
žingsnius ir prašo Dievą palaiminti Jūsų keliones, Jūsų darbus. Jūs esate 
užvaldęs mūsų dėmesį ir mūsų širdis. Kai buvo pasikėsinta į Jūsų gyvybę, 
mums atrodė, kad tas nelaimingasis nusikaltėlis, kuris pats nežinojo, ką 
daro, šovė ne tik į Jus, bet ir į mūsų širdis. Visa tauta, prigludusi prie 
radijo imtuvų, sekė Jūsų ligos eigą ir tiesė į dangų rankas, prašydama 
Visagalį: Neapleisk, Viešpatie, mūsų, pagydyk Šventąjį Tėvą, kuris šiais 
laikais yra nepakeičiama asmenybė, - ne tik visos Bažnyčios Tėvas, bet ir 
išskirtinai mūsų Tautos Tėvas.

Tiek daug gera yra Lietuvai padarę Romos popiežiai. Mes visi tikimės, 
kad Dievo Apvaizdos valia Jūs neatsisakysite padaryti viską, kas galima, 
kad dar labiau sustiprėtų mūsų meilė Dievui ir Jums.

[Kun. Napoleonas Norkūnas]

RS. Vysk. Liudvikas Povilonis ragino tikinčiuosius melstis ir rašyti Šventajam Tėvui - 
prašyti malonės, kad arkivysk. Jurgis Matulaitis greičiau būtų paskelbtas palaimintuoju.

[Kun. Marijonas Petkevičius M I C ]

M I N T Y S  E U C H A R I S T I N I Ų  M E T Ų  S A U L Ė J E  I R  R Ū K U O S E

Grožis ir Gėris, Tiesa ir Meilė -
Dvasia ir Dievas
laukia tavęs nuo amžių - Tavo širdyje.

(Morisas Zundelis)
Nuskambėjo nuaidėjo Eucharistinių metų Prisikėlimo varpai, surinkę 

krikščioniškąją Lietuvą į Kristaus pergalę. Tikėjimo, Gėrio ir Dvasios bei 
amžinųjų vertybių pergalė sujungė Lietuvos tikinčiuosius, įkvėpė drąsos ir 
ryžto.

Prisikėlimas - atsinaujinimas - Eucharistija - įsišaknijimas bei bran
dumas Kristuje visada yra mūsų gyvybės ženklas, tikras krikščioniškosios 
kultūros pagrindas, mūsų neišsenkamo ir realaus optimizmo gelmės ir 
šviesūs krikščionybės toliai. Atsinaujinimo ir Eucharistijos idėja visada 
jungia visus ieškančiuosius dvasios ir tiesos, visus, kam ankšta materijos 
varžtuose, kam trošku slegiamiems daiktų ir buities, kas bando sutraukyti
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pragmatizmo voratinklį arba išsikapstyti iš sotumo ir patogumų seklumos. 
Daugelis mūsų epochos žmonių atsimeta nuo religijos-krikščionybės ne 
paveikti ateizmo, o save tikindami, kad religija apsiriboja keletu išorinių 
pratybų, nepriimtinų jų pačių siekiams.

Atsinaujinimo reikalas, kurį iškėlė Vatikano II Susirinkimas, tai mūsų 
drąsus pripažinimas savo klaidų ir reali veiklos analizė, privalanti vesti 
į krikščionybės renesansą šviesiais eucharistinio gyvenimo laukais. Tik 
eucharistinis atgimimas įgalins mus pasiekti krikščioniškosios kultūros 
aukštumas, nuolat bręsti atsižvelgiant į Evangelijos idealus, išsiveržti iš 
ateistinės izoliacijos bei priespaudos ir patraukliai bei gyvenimiškai liudy
ti Kristų mūsų dramatiškoje epochoje. Dar niekada žmonijai nebuvo taip 
tragiškai reikalingas Dievas. Per mus, krikščionis, gyvenančius glaudžioje 
Eucharistijos vienybėje ir visus mylinčius išganomąja meile, Kristus turi 
nužengti nuo aukštų altoriaus pakylų ir eiti vienoje gretoje su visais 
šiuolaikinio žmogaus interesais ir problemomis.

Lietuvos krikščionybė, susidūrusi su kovingu ateizmu, išgyveno krizę. 
Deja, į šį susidūrimą ji atėjo nepasirengusi. Buvo sukurtas sovietų ir 
ateizmo baubas. Jam dažnai buvo suverčiamos savo pačių ignorancijos, 
siaurumo, pasyvumo ir strutiško nusiraminimo klaidos. Realybės, numa
tymo, nuodugnios analizės stoka išugdė siaurus, bailius dogmatikus ir 
įstūmė mus į stagnacijos seklumas. Buvo užmirštas krikščioniškas verž
lumas, dalykiškas tikrovės įvertinimas, pasirengimas egzistuoti marksis
tinėje visuomenėje. Nesusiorientavimas, sutrikimas, baimė, ateistinės val
stybės visiškas nesiskaitymas su elementariausiomis teisėmis ir sąmonin
gas persekiojimas prislopino krikščionybės įtaką. Tačiau, įžvalgesnių krikš
čionių nuomone, komunistinėje visuomenėje krikščionybė gali suklestėti 
ir užimti naujas christianizacijos pozicijas. Šitas negailestingas žaizdras 
Lietuvos krikščionybei padėjo nusivalyti istorines ir ideologines rūdis, at
gimti, išsiplėsti ir labiau prie Kristaus priartėti. Todėl mums, Lietuvos 
tikintiesiems, atrodo, kad kai kurių senų, kartais ir jaunų kunigų, taip pat 
kitų krikščionių ydinga kova su ateistais yra kartojimas senų klaidų. 
Diegiant ateistinį baubą, piktai polemizuojant su atskirais ateistais, nu
sileidžiama iki netolerancijos, piktumo ir šiurkštumo. O juk esame moki
niai Kristaus, kuris žavėjo meile, platumu ir noru nė vieno neatstumti nuo 
Dievo, nuo išganymo tikrovės. Savo priešo niekinimas, kvailinimas, pri
skyrimas jam viso pasaulio blogybių, savo klaidų nepastebėjimas - tai 
negarbingos kovos būdai, dažnai naudojami brolių ateistų.

Mes, tikintieji, labai meldžiame eucharistinį Kristų, kad Lietuvos epis
kopatas, kunigų tarybų padedamas, vadovautų visam dvasiniam tikin
čiųjų atsinaujinimui per Eucharistinį sąjūdį. Mes žavimės kunigų konce
lebracijomis, kai prie vieno altoriaus susiburia su vyskupu po keletą ir 
daugiau kunigų. Čia įžvelgiame kunigų su vyskupais ir tarpusavio vieny
bės ženklą. Tenebūna nesutarimų dėl metodikos ir evangelizacijos būdų.
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Tenebūna frakcionizmo, savotiško sektantizmo. Tegul būna sėjama ir ak
menuotoje ateistų dirvoje - juk jie klystantys mūsų broliai.

Trokštame gerai įsisąmoninti, jog reikia pirma krikščioniškai gyventi, 
o paskui veikti. Kitaip - vyks veikla tik dėl veiklos. Tik vidujai taurios, 
tvirtos, morališkai skaidrios, nepriekaištingos asmenybės formavimas, jos 
gaivinimas per eucharistinę vienybę su Kristumi tebūna svarbiausias mū
sų atsinaujinimo uždavinys, veiksmingiausia mūsų evangelizacija ir tvir
čiausia mūsų rezistencija.

Kolumba Marmionas, OSB

GYVENIMO DUONA

Jeigu mes nuoširdžioje savo maldoje paklaustume Jėzų, kodėl Jis, am
žinoji Išmintis, įsteigė šį neišreiškiamą Sakramentą, ką Jis atsakytų? Jis 
atsakytų tais pačiais žodžiais, kuriais pažadėjo įsteigti šį Sakramentą: 

Kas valgo mano Kūną ir geria mano Kraują, tas pasilieka manyje, 
ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per 
Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane (Jn 6, 56-57).

Tai tarsi Jis sakytų:
Aš trokštu jums duoti savo dieviškąjį gyvenimą. Kaip jūsų prigimta
sis gyvenimas yra maitinamas ir palaikomas maistu, taip ir aš noriu 
būti jūsų sielų maistas, kad palaikyčiau sielų gyvenimą, kuriuo aš 
pats esu. Kas mane valgo, gyvena iš mano gyvenimo. Aš turiu ma
lonės pilnybę ir duodu jos tiems, kuriems atsiduodu Maistu.

Kaip Tėvas turi gyvybę pats savyje, taip davė ir Sūnui turėti 
gyvybę pačiam savyje (Jn 5, 26). Kadangi aš turiu tą gyvenimą, 
todėl atėjau, kad duočiau visą jo pilnybę: Aš atėjau, kad žmonės 
turėtų gyvenimą, - kad apsčiai jo turėtų (Jn 10, 10). Aš esu Gyvybės 
Duona <...> nužengusi iš dangaus, kad duočiau jums amžinąjį 
gyvenimą (Jn 6, 48. 51). Žydai kadaise valgė tyruose maną, nykstan
tį valgį, aš gi esu GYVOJI, jūsų sieloms būtinai reikalinga DUONA. 
Nes jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus Kūno ir negersite Jo Kraujo, 
neturėsite savyje gyvybės! (Jn 6, 53).

Tai paties Kristaus žodžiai. Kristus yra altoriuje ne vien tam, kad Jį 
adoruotume ir aukotume Tėvui kaip begalinę atsiteisimo Auką, ne tik tam, 
kad gyventų tarp mūsų, bet tam, kad mes Jį valgytume kaip maistą, kad 
turėtume ir ateityje gyvenimą ir amžiną laimę danguje.

Bosiuetas Didžiojo šeštadienio pamoksle kalba:
Dievo Sūnus yra tikrasis, esminis gyvenimas. Tik Jis tegali pažadėti 
gyvenimą ir jį duoti. Jo žmogiškoji prigimtis, kurią Jis laikų pilny
bėje prisiėmė, yra taip artimai su tuo gyvenimu susijungusi ir taip 
pripildyta Dievo jėgos, jog ji tampa Gyvojo Vandens neišsenkama
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versmė. <...> O mes argi nevalgome Gyvybės Duonos arba, tiksliau 
tariant, Gyvosios Duonos, kad gautume Gyvenimą? Ši dieviškoji Duo
na yra Jėzaus Kristaus Švenčiausiasis Kūnas, Jo gyvasis Kūnas, - 
tas Kūnas, kuris yra sujungtas su pačiu Gyvenimu, kupinai pripil
dytas Gyvybės Dvasios. Jei prigimtoji duona, kuri savyje neturi jokio 
gyvenimo, palaiko mūsų žemiškąją gyvybę, kokį nuostabų gyvenimą 
gauname, valgydami Gyvąją Duoną, prie gyvojo Dievo Stalo priimda
mi patį Gyvenimą! Ir kas yra tokį dalyką kalbėjęs, kad esą galima 
valgyti gyvenimą? Tikrai tiktai Dievas-Žmogus, Jėzus Kristus galėjo 
mums duoti tokį gyvenimą. Jis pats yra Gyvybė. Kas Jį valgo, valgo 
Gyvenimą. O, tikrai puiki Dievo vaikų Puota!

Šventoji Komunija taip realiai yra gyvenimo Sakramentas, jog ji savai
me atleidžia ir dildo nesavanoriškai padarytas lengvas nuodėmes, prie 
kurių nebuvo prisirišta. Komunija padaro, kad dieviškasis gyvenimas sie
loje išsiskleidžia visa jėga ir grožiu, auga, bręsta ir neša vaisių.

Jėzau Kristau, kuriame kūniškai gyvena visa Dievystės pilnatvė (Kol 
2, 9), ateik pas mane ir leisk man toje pilnatvėje dalyvauti. Man tai yra 
gyvenimas, nes Tave priimti reiškia tapti Dievo vaiku (Jn 1, 12), reiškia 
dalyvauti gyvenime, kurį Tu gavai iš Tėvo ir per kurį Tu Tėvui gyveni. 
Šis Tavo gyvenimas malone liejasi iš Tavo žmogiškosios prigimties į 
visus Tavo brolius. Ateik! Trokštu Tave priimti, kad gyvenčiau Tavo gy
venimą:

Kas valgo mane, gyvens per mane... (Jn 6, 57). Kas valgo mano Kūną 
ir geria mano Kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame (Jn 6, 55).

Ką Jėzus norėjo pasakyti žodžiu pasilieka? - Pasilikti Kristuje, reiškia 
dalyvauti Jo dieviškoje Sūnystėje, tai reiškia būti viena su Juo ir būti 
Dievo vaiku, nors ir skirtingu būdu. Tai yra gilus ir pagrindinis susijun
gimas, kurį pats Išganytojas pažymi palyginime apie Vynmedį:

Aš esu Vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, 
tas duoda daug vaisių (Jn 15, 5).

Šis susijungimas dar nėra vienintelis. Pasilikti Kristuje reiškia būti 
viena su Juo visame, kas susiję su mūsų protu, valia ir veikimu. Mes 
pasiliekame Kristuje savo protu, priimdami gryno ir tobulo tikėjimo aktu 
visa, ko Kristus mus moko. Jis mato visas Dievo paslaptis ir Jis mums 
teikia iš to, ką mato: Viengimis Sūnus - Dievas, Tėvo prieglobstyje esan
tis, mums jį atskleidė (Jn 1, 18).

Tikėjimu mes atsakome taip - amen į visa, ko įsikūnijęs Žodis mus 
moko: mes priimame Jo žodį ir taip tampame viena su Kristumi savo pro
tavimu. Komunija leidžia mums pasilikti Kristuje tikėjimu. Tik tada mes 
priimame Kristų, kai Jį patį ir visa, ko Jis mus moko, priimame tikėjimu.

Pasilikti Kristuje reiškia ir savo valią Jam pavesti, visą savo veikimą 
gaivinti malone. Mes turime pasilikti Jo meilėje, vykdydami Jo valią. Jei 
laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau



savo Tėvo įsakymus ir pasilieku Jo meilėje (jn 15, io). Tai reiškia visur 
vykdyti Dievo valią, o ne savąją, jam visiškai atsiduoti, nieko sau nepa
silaikyti, rūpintis Jo reikalais, duoti neskaičiuojant, nieko atgal neatsiimti.

Negalima pasilikti meilėje, jeigu neatsiduodama tvirtai, patvariai, su 
dideliu pasitikėjimu, kaip sužadėtinė pasitiki sužadėtiniu. Sužadėtinė mie
liausia sužadėtiniui tada, kai ji remiasi vien juo, jo žinojimu, gebėjimu, jo 
jėga ir meile.

Kristus, Įsikūnijęs Dievo Žodis, kaip ir mes, turėjo prigimtą, intensy
vų žmogišką veiklumą. Bet Amžinasis Žodis, su kuriuo Kristaus žmogiš
koji prigimtis buvo neišskiriamai sujungta, buvo tarsi liepsnojantis Ži
dinys, nušviečiantis ir gaivinantis visą Jo veikimą. Kristus, atsiduoda
mas sielai, nori joje sukurti panašų dalyką. Nors Jo susijungimas su 
siela negali būti toks glaudus, koks yra Amžinojo Žodžio susijungimas 
su žmogiškąja prigimtimi, tačiau Jėzus, atsiduodamas sielai, nori malo
ne ir Šventosios Dvasios veikimu būti viso jos veikimo versmė. Jėzus 
gyvena sieloje, pasilieka joje. Jis nėra joje neveiklus. Jis veikia joje: Ir aš 
darbuojuosi (Jn 5, 17).

Jeigu siela visiškai atsiduoda Kristaus veikimui, jo šventiesiems tiks
lams, tai ir Kristus joje galingai veikia ir padaro sielą tokią tobulą, kokia 
būti jai yra skyręs Dievas. Kristus ateina į sielą su savo dievyste, nuopel
nais ir turtais, kad būtų jos šviesa, kelias, tiesa, jos išmintis, teisingumas 
ir jos išganymas. Žodžiu, kad pats būtų sielos gyvenimas, pats gyventų 
joje. Ir tada siela ilgisi tik vieno dalyko - susijungti su Tuo, kurį myli. Šv. 
Komunija įvykdo tą idealą - vis labiau ir labiau perkeičia sielą į Kristų.

Meilė atiduoda Kristui mūsų valią, o su valia - ir visą būtybę, visas 
galias bei jėgas. Todėl tik per meilę vyksta mūsų keitimas ir mūsų augi
mas. Be šio susijungimo per meilę nėra tikros komunijos, nes be meilės 
Kristų priimame tik lūpomis, o mes privalome Jį priimti dvasia, širdimi ir 
valia: susijungti su Juo visa siela, dalyvauti Jo dieviškame gyvenime, kiek 
tik žmogui žemėje yra įmanoma taip, kad tikėjimas Juo ir meilė Jam mus 
užpildytų ir užvaldytų Jo gyvenimas, o ne savasis aš. Šią mintį gerai 
išreiškia 15-ojo sekmadienio po Sekminių malda:

Maldaujame Tave, Viešpatie, padaryk, kad dangiškųjų dovaną vei
kimas valdytų mūsų sielas ir kūnus, kad ne mūsų jausmas būtų 
mūsų veiksmų pradžia, bet visuomet - tik šio Sakramento vaisiai.

Ši Bažnyčios malda leidžia suprasti, kad šv. Komunijos veikimas iš 
sielos pereina į kūną. Jėzus pirmiausia betarpiškai susijungia su siela. Jis 
ateina užtikrinti ir sustiprinti jos sudievinimo. Mes esame nariai To, kuris 
mums davė savo Kūną ir Kraują. Bet mūsų siela su kūnu yra taip glau
džiai viena, kad šv. Eucharistija ne tik padaugina sielos antgamtinį gyve
nimą bei uždega dangiškų dalykų troškimu, bet ir silpnina kūno aistras 
bei teikia ramybę visai žmogaus esybei.

Kunigas, prieš priimdamas Komuniją, meldžiasi:
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Tavo Kūnas, Viešpatie Jėzau Kristau, kurį aš, nevertas, drįstu pri
imti, tegul manęs nekaltina ir nesmerkia, o dėl Tavo gerumo tegul 
mano kūną ir sielą gydo ir saugo.

Nepamirškime - Kristus amžinai gyvena nepaliaujamai veikdamas. 
Atėjęs pas mus, Jėzus sujungia mūsų sielą ir kūną su savo Švenčiausiuoju 
Kūnu - tyrina, kilnina ir šventina. Jėzus tam tikru būdu nuskaidrina 
mūsų galias taip, jog mes, vieno seno autoriaus žodžiais tariant, mylime 
Dievą Kristaus širdimi, garbiname Jo lūpomis ir gyvename Jo gyvenimu. 
Kristus, būdamas mumyse, savo pašventinamąja jėga persmelkia visą mū
sų būtybę - kūną ir sielą ir visas jų galias - taip giliai, jog mes tampame 
antruoju Kristumi.

Toks tikslas susijungimo su Kristumi šv. Komunijoje. Kiekviena komuni
ja vis labiau jį pasiekiame. O kad mes vis geriau pažintume Dievo Dovaną! 
Kas gers vandenį, kurio aš duosiu, tas nebetrokš per amžius! (Jn 4, 14). 
Kristuje randame visa, kas tik yra gera. Juk, kaip sako šv. Paulius, kaipgi 

jis ir visko nedovanotų kartu su juo?! (Rom 8, 32). Iš altoriaus mums plau
kia visa dangaus palaima ir malonė.

Malonė nuostabiai veikia tik toje sieloje, kuri yra pasirengusi ją priim
ti. Kaip žinome, sakramentai veikia per save pačius, - duoda tuos vaisius, 
kuriems jie yra įsteigti, - tačiau tik tiems, kurie nedaro tam kliūčių. Ko
kios kliūtys čia gali būti? Savaime suprantama, jų negali būti iš Jėzaus: 
Jame yra visi Dievo turtai, - ir Jis trokšte trokšta jų mums suteikti. Jėzus 
trokšta pats atsiduoti, kiekvienam iš mūsų Jis sako tą patį, ką sakė savo 
apaštalams prieš įsteigdamas šį Sakramentą:

Trokšte troškau valgyti su jumis šitą Velykų vakarienę (Lk 22, 15).
Niekada nepamirškime, kad šv. Komunija yra ne žmonių išradimas, bet 

dieviškasis Sakramentas, Dievo amžinos Išminties įsteigtas. Šiame nuosta
biame Dievo išradime yra versmė, jėgos ir nepalyginamo veikimo, kuris 
mumyse įvykdo dievišką pakeitimą. Kliūtys gali būti tik iš mūsų. Kad jas 
suprastume, pasistenkime geriau įsigilinti į Švenčiausiojo Sakramento es
mę. Jis yra maistas, kurs turi palaikyti mūsų sielos gyvybę ir sustiprinti 
susijungimą su Kristumi. Kas gali tai sutrukdyti? - Absoliuti kliūtis yra 
sunki nuodėmė. Nuodėmė yra sielos mirtis. Kaip maisto yra duodama tik 
gyviesiems, taip ir šv. Komunija yra tik tiems, kurie turi malonės gyvenimą. 
Tai pirmoji sąlyga. Šios sąlygos ir grynos intencijos pakanka kiekvienam 
tikinčiajam, kad galėtų artintis prie Kristaus ir priimti Gyvenimo Duoną.

Šv. Komunija suteikia dar ir kitų vaisių, - nors jie nėra tokie esminiai, 
bet negalime jų neprisiminti. Tai veikdinančiosios malonės, kurios skatina 
mūsų sielą meile atsimokėti už Meilę, viską daryti tam, kad patiktume 
Dievui, vengti nuodėmių, daryti gera.

Jei trokštame tobulai susijungti su Kristumi, turime Jam atsiduoti visa 
širdimi be jokios klastos. Savo širdyje neturime užleisti vietos jokiam 
kūriniui, pamiltam dėl jo paties. Mums reikia išsivaduoti iš savęs pačių
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bei iš kūrinių ir trokšte trokšti, kad Kristus tobulai viešpatautų mūsų 
širdies karalystėje, mūsų sieloje. Todėl turime visa esybe atsiduoti Kristui, 
Jo Evangelijai ir Šventosios Dvasios veikimui. Taip puikiai pasirengsime 
šv. Komunijai.

Kas trukdo Išganytojui tobulai susijungti su mumis? Gal mūsų kūno 
ar sielos negalios, lydinčios mus, vargšus žemės keleivius, nes jos yra 
neatskiriamos nuo mūsų žemiškojo skurdo, silpnumo? O ne! Tikrai ne! 
Tos netobulybės - net klaidos, kurias nesąmoningai padarome, dėl kurių 
patys gailimės ir kurias stengiamės panaikinti, - nesudaro Viešpačiui 
kliūčių. Priešingai, Jėzus ateina padėti mums nusikratyti tų klaidų ir iš
mokyti kantriai pakęsti savo silpnybes, nes Jis, Vyriausiasis Kunigas, ku
ris mūsų negalias prisiėmė (iz 53,4), kupinas užuojautos ir žino, kokie mes 
padarai (Ps 103, 14).

Susijungti su Kristumi mums trukdo blogi polinkiai, kuriuos atpažįs
tame, bet nesistengiame nugalėti, nesiryžtame jų suvaldyti, taip pat truk
do ir susigyvenimas su tais savo polinkiais ir kūriniais, kur savo valia 
patys savyje palaikome. Kol mes nesistengiame įveikti savyje blogų įpro
čių ir neigiamų polinkių, tol Kristus negali mums suteikti savo malonės 
pilnybės. Ypač jei savo valia ar iš įpročio nusikalstame meilei ir pagarbai 
artimui.

Išganytojas su savo mistiniu kūnu yra viena. Visi krikščionys malone 
yra Jo nariai. Priimdami šv. Komuniją, turime priimti visą, nepadalytą 
Kristų. Mums reikia meile jungtis su Juo ir Jo mistinio kūno nariais.

Tridento Susirinkimas sako, kad Išganytojas paliko šį Sakramentą kaip 
simbolį glaudžios Jo mistinio kūno vienybės, kurio Galva yra Jis pats. 
Išganytojas mus įspėja:

Jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą 
prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitai
kinti su broliu, ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną (Mt 5, 23-24).

Štai kodėl net mažiausias savo valia palaikomas šaltumas ir nepalan
kumas artimui yra kliūtis tobulai susijungti su Kristumi. Tad kol savo 
valia palaikome kokį nors susigyvenimą su savo nuomone ar savimeile, 
su kokiu polinkiu, priešingu meilei, ir kol šitokia savo sielos būsena esa
me patenkinti, tikrai negausime tos gausos turtų, plaukiančių iš Šven
čiausiojo Sakramento tiek, kiek Jėzus trokšta jų mums duoti, - gausime 
tik ribotai. Bet jeigu siela tvirtai nori savo neigiamus polinkius nugalėti, 
jeigu stengiasi juos panaikinti ir eina pas Viešpatį pasisemti jėgų, ji gali 
būti tikra, kad Išganytojas maloniai priims, palaimins pastangas ir už jas 
gausiai atlygins.

Eucharistija yra susijungimo Sakramentas. O susijungti reiškia iš dviejų 
padaryti vieną. Mes susijungiame su Kristumi čia ir dabar. Šv. Komunija yra 
galima tik dėl to, kad yra šv. Mišių auka, o šv. Mišios yra galimos tik dėl 
to, kad buvo Kryžiaus Auka. Dalyvaudami šv. Mišiose, mes dalyvaujame
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Kristaus kunigystėje; priimdami šv. Komuniją, dalyvaujame Kristaus pasi
aukojime. Šv. Mišios yra galimos tik dėl Išganytojo visiško vidinio atsida
vimo dangiškajam Tėvui, kokį Jis pareiškė ateidamas į šį pasaulį ir kurį per 
visą savo gyvenimą atnaujindavo, kol atbaigė kruvinąja auka ant kryžiaus. 
Šis Kristaus pasiaukojimas yra prisimenamas prie kiekvienos Komunijos: 

Kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate 
Viešpaties mirtį, kol Jis ateis (1 Kor 11, 26).

Jėzus Kristus atsiduoda mums, bet tiktai pirma numiręs už mus. Jis 
atsiduoda mums maistu tik pirma pasiaukojęs. Auka ir Maistas yra Eu
charistijoje. Auka ir Sakramentas yra dvi neperskiriamos Eucharistijos 
žymės. Todėl nuolatinis nusistatymas visiškai atsiduoti Kristui yra pasi
rengimo komunijai esmė. Jėzus atsiduoda mums tiek, kiek mes atsiduo
dame Jam, Jo Tėvui ir Jo broliams, mistinio kūno nariams. Tokiu nusista
tymu mes panašėjame su Kristumi, tačiau su Kristumi kaip auka. Kai 
dieviškasis Išganytojas randa taip pasirengusią sielą, taip be išlygų atsi
davusią Jo valiai, - tada Jis veikia joje visa savo dieviška galia, daro joje 
šventumo stebuklus.

Jeigu yra sielų, kurios, nepaisant dažnos komunijos, mažai tedaro pa
žangos, galima spėti, kad joms trūksta to būtino pasirengimo ir tikro 
pagrindo artimam susijungimui. Tokios sielos neturi reikiamo antgamti
nio prisitaikymo, kad galėtų būti Išganytojo dispozicijoje. Jas skaido po
traukiai prie kūrinių, tuštybės ir savimeilės, prie įžeidumų, savanaudišku
mo, pavyduliavimo bei kūniškumo, - visa tai trukdo tvirtai ir nuoširdžiai 
susijungti su Kristumi.

Esame tvirtai įsitikinę, jog be Viešpaties nieko negalime nuveikti, tai 
kaipgi galėsime be Jo atlikti švenčiausiąjį aktą! Be Dievo pagalbos mes 
nepajėgiame tam pasirengti. Savo malda mes galime pareikšti Viešpačiui 
pagarbą, bet tinkamą buveinę Jam gali parengti tik Jis pats, kaip sako 
psalmininkas - Aukščiausiojo šventąją buveinę (Ps 46, 5).

Svarbiausias nuoširdaus pasirengimo aktas yra gyvas tikėjimas. Šv. 
Eucharistija iš esmės yra tikėjimo paslaptis - Mysterium fidei. Jokia kita 
tikėjimo paslaptis nereikalauja tokio gilaus tikėjimo, kaip ši švenčiausioji 
paslaptis, kurios nei protas, nei juslės negali suvokti. Tik tikėjimu galime 
pro pavidalų uždangą prasiskverbti iki dieviškosios Tikrovės. Čia būtina 
tikėti. Tikėkime ir mes su šv. Petru ir su ištikimaisiais mokiniais. Jėzus 
pasakė: Tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas. <...> Imkite ir val
gykite, kad turėtumėte gyvenimą.

Viešpatie, Tu tai pasakei, ir man to gana, aš tikiu. Duona, kurią Tu 
duodi, esi Tu pats, Kristus, mylimasis Tėvo Sūnus. Tu, kuris tapai 
Žmogumi ir numirei už mus. Tu, kuris gimei Betliejuje, gyvenai 
Nazarete, kuris gydei ligonius, akliesiems grąžinai regėjimą, kuris 
atleidai Magdalietei ir žmogžudžiui ant kryžiaus. Tas pats, kuris 
Paskutinės vakarienės metu leidai apaštalui Jonui ilsėtis prie savo
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krūtinės. Tu esi Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, kuris iš meilės man 
numirei, kuris, įžengęs į dangų, dabar sėdi Tėvo dešinėje ir užtari 
mus be paliovos. Amžinoji Tiesa, Jėzau, Tu mus užtikrinai, kad esi 
ant altoriaus tikrai ir esmingai, kaip Dievas ir kaip Žmogus. Visu 
tuo tikiu. Kadangi tikiu, puolu ant kelių ir garbinu Tave.

Nėra kito momento, kada teisingiau galėtume dangiškajam Tėvui tarti: 
Dangiškasis Tėve, Tavo Sūnus, paeidamas iš Tavęs, gauna visą Tavo 
dieviškojo gyvenimo pilnybę. Aš priimu Tavo Sūnų tikėjimu. Tikėji
mas man sako, kad tada aš esu su Juo, dalyvauju Jo gyvenime, todėl 
žiūrėk į mane Jame, per Jį ir su Juo, kaip į savo mylimą vaikelį!

O, kokią malonių gausybę gauname tokia malda ir tokiu tikėjimu! 
Mums atsiveria Kristaus nuopelnų ir turtų bedugnė gelmė - pats Kristus 
gyvena mumyse!

Išsaugokime šv. Komunijos vaisius per dieną, neleisdami, kad išsiblaš
kymai, smalsumas, egoizmas juos sumažintų. Pasilikime Kristuje, ir Kris
tus pasiliks mumyse...

(Iš kn.: Christus das leben der Seele [parengė Ada Urbonaitė])

Orinta [kun. Juozas Vaicekauskas]

KRISTAUS IR MANO PROGRAMA EUCHARISTIJOJE

Priimdami Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentus, jau pačiu priėmimo fak
tu prisiimame ir specialias pareigas, ypatingus įsipareigojimus, susijusius 
su šių sakramentų tikslu. Pasikrikštydami viešai atsižadame velnio, jo pui
kybės ir jo darbų, mirštame nuodėmei, pradedame naują Dievo vaikų gyve
nimą. Priimdami Sutvirtinimo sakramentą įsipareigojame būti ištikimais 
tikinčiaisiais, budriais Kristaus kariais, drąsiai išpažinti ir ginti tikėjimą...

Ką įpareigoja mus Švenčiausiojo Sakramento priėmimas? Komunija yra 
Kristaus ir mano susitikimas, kai ateiname ir Vienas, ir kitas. Šitas susiti
kimas turi gilią prasmę, nes atskleidžia panašias abiejų intencijas, bendrą 
tikslą, iškelia projektą, kuriam realizuoti reikalingos bendros pastangos. Tai 
programa, kurią įvykdyti privalome abu: 1) paaukoto Kristaus ir žmogaus 
vienybės ir supanašėjimo programa; 2) veiklios meilės Kristui ir jo nariams 
programa, uolaus dvasinio veikimo ir šventumo programa.

Pasvarstykime antrąją programos dalį.
Vladimiras Solovjovas (I853-1900) savo veikale „Rusija ir visuotinė Bažny

čia“ panaudojo rusų liaudies legendą apie šv. Mikalojų ir šv. Kasijoną. 
Šventieji keliavo pėsčiomis plačiosios Rusijos laukais. Buvo ruduo, kelias 
šlapias ir duobėtas. Štai pamato atvažiuojantį valstietį. Jo prastas arkliu
kas vos pavelka šiaudų vežimą. Ratai įklimpsta į gilesnę provėžą, ir ve
žimas sustoja. Mužikėlis ir pats kiek gali stumia, ir arklį ragina, bet iš 
vietos nepajuda. Tada šv. Mikalojus ir sakąs savo draugui:
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- Eime, pastumkime vežimą, padėkime vargstančiam žmogui.
Bet taip raginamas šv. Kasijonas atsakęs:
- Nesu pratęs kištis į svetimus reikalus, o, be to, saugau savo dangiš

kąjį rūbą, kad jo nesutepčiau.
Išgirdęs tokį pasiteisinimą, šv. Mikalojus taręs:
- Arba eisi su manim tam žmogui padėti, arba keliauk sau vienas.
Taip šie šventieji ir išsiskyrę. Netrukus šv. Kasijonas grįžęs į dangų, o

šv. Mikalojus tęsęs toliau savo kelionę. Jis ne tik padėjęs tam žmogui 
ištraukti vežimą, bet kur tik matęs kokį vargą, visiems norėjęs būti nau
dingas. Kai po daugelio metų grįžęs į dangų, atrodė suvargęs, jo dangiš
kas rūbas dėmėtas ir apiplyšęs. Pamatęs jį tokį varganą Viešpats ir pa
klausęs, kas atsitikę. Šv. Mikalojus papasakojęs, kad žemėje jis matęs 
daug ašarų ir skurdo, kad visiems stengęsis padėti. Maloniai pažvelgęs 
Viešpats Dievas į šv. Mikalojų ir taręs:

- Gerai, gerasis Mikalojau, kad tu neužmerkei akių prieš žmonių vargą. Nuo 
šiol tu turėsi dvi šventes metuose ir būsi mylimiausias šventasis rusų žemėje.

Papasakojęs šią legendą, filosofas ir teologas klausia:
Mes turime Bažnyčią, kuri meldžiasi, kuri, būdama žemėje, kon
templiuoja dangų. Bet kur yra Bažnyčia, kuri eitų į gyvenimą, kuri 
pasireikštų istorijos scenoje?

Ir toliau priduria: Nereikia užmiršti, kad Kristus tik trumpą laiką pra
leido Taboro kalne, o šiaip jau ėjo per žemę gera darydamas.

Nuostabus susivienijimas su Jėzumi šv. Komunijoje neturi manęs tik 
saldžiai užliūliuoti. Kristus mylėdamas mane įpareigoja mylėti ir artimą, 
net visiškai dėl jo pasiaukoti. Tokią tarpusavio meilę ir vienybę Eucharis
tijos pagrindu šv. Paulius siūlė Korinto tikintiesiems:

Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas: mes juk 
visi dalijamės viena duona.(1 Kor 10, 17).

Šv. Paulius pagrindžia mintį, kad valgyti prie vieno stalo, reiškia būti 
vienybėje, sudaryti sąjungą. Tas tarpusavio artumas dar gražiau ir išsa
miau realizuojamas per Eucharistiją, nes visi priima tą patį Kristų ir Kris
tuje tarpusavyje susivienija.

Bažnyčios Tėvai irgi nurodo tą pačią eucharistinės Duonos simbolinę 
reikšmę - artimo meilę. Šv. Augustinas taip aiškina minėtą Laiško korin
tiečiams ištrauką:

Šiais žodžiais apaštalas nurodo, kaip turime branginti tarpusavio 
vienybę, nes valgome eucharistinę Duoną. Ar ši duona tik iš vieno 
grūdo? Juk ji susideda iš daugelio grūdelių. Prieš kepant duoną jie 
buvo atskiri, o sumalti ir iškepti jie susivienija.

Meilė eucharistiniam Kristui praktiškai pritaikoma rodant brolišką meilę, 
gailestingumą kitiems. Egoizmas, neapykanta, priešiškumas neleidžia kartu 
su visais artintis prie Dievo stalo. Jėzus moko pirmiausia pašalinti nesu
tarimus:
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Jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą 
prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitai
kinti su broliu, ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną (Mt 5, 23).

Prieš komuniją kalbamoje Viešpaties maldoje prašome: Ir atleisk mums 
mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Arba kunigas: 
Viešpatie Jėzau Kristau, Tu esi apaštalams pasakęs: „Palieku jums ramy
bę, duodu jums savo ramybę. Tad žiūrėk ne mano nuodėmių, bet savosios 
Bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę bei vienybę“... Tai labai 
jautrus artimo meilės pareiškimas.

Žmogus, priimdamas šv. Komuniją, atleisdamas kitiems, kartu įsipa
reigoja ir duoti. Jei atsidavė Kristui, o Kristus jam, tai turi atsiduoti ir 
tiems Kristaus nariams, kurie yra vienybėje su Kristumi. Per juos Kristus 
nori būti mylimas: Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų 
mano brolių, man padarėte (Mt 25, 40). Jei norime paliudyti savo pasiauko
jimą Jam, privalome pasiaukoti savo broliams. Kaip Jis savo pavyzdžiu 
parodė artimo meilę, taip ir mes privalome daryti.

Nes kiekvienas pirmiausia ima valgyti savo maistą, ir vienas lieka alka
nas, o kitas nusigeria (1 Kor 11, 21). Egoistiškai rūpintis tik savimi, savomis 
gėrybėmis, - priimant Komuniją taip nedera elgtis. Apaštalas tokį elgesį pa
smerkia. Kas priima Išganytojo Kūną, visų Duoną, bendrą visų sielų Maistą, 
turi su visais pasidalyti savo dvasios turtais, žiniomis, gėrybėmis.

Kaip Tu, mano Mokytojau, nepasitenkinsiu atiduodamas savo gėry
bes - atiduosiu patį save! Ar ne Tu pats, Tavo Kūnas ir Kraujas, Tavo 
siela ir dieviškumas, visa tavoji Būtis yra šventojoje Ostijoje? Mano 
laikas, veikla, žinios, mintys, jausmai, rūpesčiai, gyvenimas - tebus 
skirti Tau ir broliams.

Tokie turi būti mano savanoriški įsipareigojimai artimui einant prie Dievo 
Stalo ir priimant Komuniją, o Kristus savo malone visada mums padės!

Priimdami Komuniją privalome perduoti savo broliams ir dvasines gėry
bes: Tiesą, Kristaus pažinimą, meilę Kristui, tikėjimą antgamtiniu gyveni
mu. Ar nuo kontakto su Ostija, kai Išganytojas ateina pas mus, neturėtų 
užsiliepsnoti didesniu uolumu mūsų širdis Dievui ir žmonių išganymui? Ar 
neturime tapti panašūs į Kristų, kuris atidavė savo kūną ir kraują už 
pasaulio gyvybę, daugelio nuodėmėms atleisti (plg. Mt 26,28)? Jis visa tai darė 
savo Tėvo garbei ir šlovei. Jei labai artimai su Kristumi susivienijame, ar tai 
neparodo mūsų troškimo daryti taip, kaip Jėzus nori? Uoliai dirbti su Juo 
atpirkimo darbą, plėsti Jo karalystę. Jėzus ateina pas mus, tam tikru būdu 
įsikūnija mumyse ir per mus spinduliuoja, tęsia savo veikimą, per mus 
prisiartina prie tų, kurie pas Jį neateina, - per mane, priimantį Komuniją.

Išganytojas siekia per mus ir mumyse tęsti savo atpirkimo misiją. 
Nešiojame Jį savyje, kad nuneštume kitiems. Mūsų širdis tampa mon
strancija, iš kurios Jėzus spinduliuoja į aplinką savo ieškančios meilės 
spinduliu. Absorbuojame Jo dievišką Kraują, kad jis toliau cirkuliuotų visame
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Kristaus mistiniame Kūne, tikintiesiems palaikydamas gyvybę. Komunija įpa
reigoja mus būti atsakingus už visą mistinį Kristaus Kūną, už jo puoselėjimą, 
brandinimą ir ugdymą. Turime panaudoti tam tikslui maldą, aukas, išmaldą, 
veikimą - kad Kristus gyventų visuose, pirmiausia mūsų tėvynainiuose.

Eucharistinis maistas turi maitinti visą mistinį Kristaus kūną taip, kaip 
kiekvienas žmogus maitinasi kasdiene duona. Tai įmanoma padaryti tik uoliai 
apaštalaujant kiekvienam, kuris priima Komuniją. Priimantis Komuniją gauna 
pavedimą apaštalauti, tampa misionieriumi. Kokia tai svarbi pareiga, pavesta 
man paties Kristaus! Aukotis patiems svarbiausiems žmonių interesams - jų 
sielos reikalams. Kas nesistengia, tas nemyli, - sako šv. Augustinas. Nėra 
uolumo, nėra ir meilės, nes, kaip aiškina šv. Pranciškus Salezietis:

Uolumas tai ne kas kita, kaip meilė. Jis yra tuo ugningesnis, kuo 
karštesnė meilė. Kokia meilė, toks ir uolumas.

Sakoma, kad katalikų akcija išplaukia iš Krikšto ir Sutvirtinimo. Tai 
tiesa, bet katalikų veikla plaukia ir iš Komunijos, nes ji prisideda prie anų 
sakramentų veikimo. Jei pakrikštytasis nesistengia savo apaštalinėje veik
loje naudotis gautomis per Krikštą malonėmis, jis prieštarauja Krikšto 
sakramento pobūdžiui. Jei priėmusysis Sutvirtinimą nepasirodo kaip drą
sus Kristaus ir Bažnyčios narys, jis neatlieka savo įsipareigojimų. Taip pat 
ir priėmusysis Komuniją jei nesirūpina kitomis sielomis, atsisako jam 
suteiktų malonių, pastangų, yra nelogiškas, prieštarauja sakramento vei
kimui. Jis nebendradarbiauja su Kristumi, Jo dvasia.

Eucharistija realizuoja Bažnyčios prašymą:
Suteik mums, Išganytojau, meilės dvasios, kad tie, kuriuos pasoti
nai dangiškąja duona, per Tavo gerumą būtų vienybėje.

Maža Ostija yra židinys - šaltinis, iš kurio maitinasi visi trokštantys 
krikščioniškos tarpusavio meilės, visi, kurie nori pasiaukoti artimui kan
trybe, gerumu, ramybe. Kristaus ir mano programa Eucharistijoje! Ar su
vokiu savo atsakomybės ir pareigos svarbumą?

MINTYS SUSIMĄSTYMUI

ADORACIJOS VALANDAI

Į Tabernakulio šventą tylą, 
į slaptą pašvęstą Taurės pavėsį,
Kai sieloj ilgesys, graudi gėla sukyla,
Rankas aš, tremtinys, našlaitis tiesiu.

(Kun. Pranciškus Masilionis SJ)
O Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, tikiu, jog Tu čia esi ir žvelgi 

mano sielon iki pat gelmių. Su visu Dangum Tave garbinu, myliu ir trokštu, 
kad Tu būtum visų pažintas, mylimas ir garbinamas taip, kaip esi vertas.
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Mieliausias Išganytojau, mes garbiname Tave už tai, jog atėjai į mūsų 
žemę kaip vienas iš mūsų ir savo švenčiausiuoju Krauju atpirkai mus, 
žmones, iš nuodėmės vergijos, padarei mus dangiškajam Tėvui maloniais, 
Jo įsūnytaisiais vaikais, palikai savo dieviškąją pagalbą sakramentuose...

Gerasis Jėzau, mes trokštame šią valandą tikrai Tave pagarbinti, skaus
mu ir meile Tau atsiteisti už visą nepagarbą ir apleidimą, kurį Tu patiri iš 
mūsų, -

Garbiname Tave, Jėzau!
Už tai, kad Tavo Švenčiausioji mylinti Širdis susiformavo Nekalčiau

sioje Mergelėje Marijoje, kuri kūno atžvilgiu yra mūsų sesuo, - 
Garbiname Tave, Jėzau!

Už tai, kad, sujungdamas dievišką prigimtį su žmogiškuoju Asmeniu, 
iškėlei mūsų žmogiškumą į Dangų siekiančias aukštumas, - 

Garbiname Tave, Jėzau!
Už tai, kad tapdamas Žmogumi įdiegei mums tvirtą sampratą, jog 

kiekvienas žmogus yra labai vertingas, - 
Garbiname Tave, Jėzau!

Už tai, kad savo Bažnyčiai palikai aukščiausiąjį palikimą - savo dieviš
kąją malonę, - kuri įgalina mus nuolat gyventi gyvenimą be nuodėmių, - 

Garbiname Tave, Jėzau!
Už tai, kad dėl mūsų nusižengimų Tu buvai sužalotas, žmonių išjuok

tas, tapai lyg kirminas niekingas... - - -
Garbiname Tave, Jėzau!

Viešpatie Jėzau Kristau, mes dėkojame Tau už visa, ką dėl mūsų esi 
padaręs. Jau šiandien trokštame pradėt giedoti tą padėkos ir šlovės gies
mę, kurią Tau giedos miriadų miriadai ir tūkstančių tūkstančiai Tavo 
atpirktųjų per visą amžinybę: Vertas Avinėlis, kuris buvo užmuštas, imti 
valdžią <...> ir pagarbą, ir šlovę, ir gyrių! (Apr 5, 12).

Už tai, kad savo meile ir kančia mus Tėvui grąžinai, - 
Dėkojame Tau, Jėzau!

Už tai, kad su žmogiškąja prigimtimi kartu priėmei ir mūsų neteisybių 
naštą, -

Dėkojame Tau, Jėzau!
Už tai, jog atidavei Tėvui kančios ir mirties duoklę, kad mes, numirę 

nuodėmėms, gyventume teisumui (i Pt 2, 24), - 
Dėkojame Tau, Jėzau!

Už tai, kad dėl Tavo pernelyg gausaus atpirkimo Dangaus Tėvas mums 
dovanojo visus nusikaltimus (Kol 2, 13), - 

Dėkojame Tau, Jėzau!
Už tai, kad tapome išrinktąja gimine, karališkąja kunigyste, šventąja 

tauta, Tavo įsigytąja liaudimi, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, 
kuris pašaukė mus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą (1 Pt 2, 9), - 

Dėkojame Tau, Jėzau!
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Gerasis Jėzau, Tu esi Šventojoje Ostijoje, bet Tu tyli. Savo gerumo bei 
gailestingumo Tu nebeskelbi žodžiais ir darbais kaip darei gyvendamas žemė
je. Tu esi Meilė, ir iš mūsų Tu lauki meilės. Tu nori, kad dabar žmonės 
skleistų Tavo meilę. Tad leisk mums Tau pasisiūlyti. Tetarnauja Tau visos 
mūsų sielos ir kūno galios. Tegul visiškai atsiduodame Tau savo artimame. 
Per mus Tu paguosk tuos, kurie neturi kas juos paguostų ir apgintų. Tu ieškai 
žmonių, kurie vargšams ir nuskriaustiesiems skelbtų, jog jie nėra atstumti, o 
nustojusiems vilties ir drąsos - kad jie turi geriausiąjį Tėvą, kuriuo be baimės 
gali pasitikėti. Panaudok mus meilės tarnybai. Tenepraeina nė viena diena, 
kurioje neliudytume apie Tavo gerumą ir gailestingumą.

Kadaise Tu pasakei, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus 
atiduoti. Savo meilę Tu kančia ir mirtimi įrodei. Tu meile apglėbei visus 
žmones, netgi priešus. Visiems gera darei, už visus pasiaukojai. Ir mes 
trokštame panašiai mylėti, -

Uždeki mūsų širdis meile!
Brangiausias Išganytojau, kuris maloniai priėmei visus, kurie į Tave 

kreipėsi, o ypač mažutėlius ir paniekintus, - 
Uždeki mūsų širdis meile!

Brangiausias Išganytojau, kuris gydei ligonius ir skubėjai pas juos su 
pagalba, o atgailaujantiems nusidėjėliams buvai atlaidus ir maloningas, - 

Uždeki mūsų širdis meile!
Brangiausias Išganytojau, kuris verkei su verkiančiais ir džiaugeisi su 

besidžiaugiančiais, -
Uždeki mūsų širdis meile!

Brangiausias Išganytojau, kuris mylėdamas žmones už visus gyvybę 
paaukojai, -

Uždeki mūsų širdis meile!
[Parengė ses. Benvenuta]

Vynmedžio Šakelė
DĖKOJIMAS 

Širdyje mano, MEILE,
Dabar Tu gyveni.
Ir mano siela tyli,
Tu Viens ją gaivini.

Dangaus ramybėj lenkias 
Tau siela ir širdis.
Nutilus klauso Dievo,
Ką meilėj pasakys...

Ir mano siela gyva,
Bet jau gyva ne ji - 

Ji jaučia savy Dievą,
Ir visa jai toli...
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Paskendus Meilės jūroj, 
Dievybės spinduliuos - 
Į Tave, MEILE, žiūriu, 
Ir vis Tavęs ilgiuos!

Sakalas [kun. Aleksandras Markaitis SJ]

MINTYS DVASINIAM ATSINAUJINIMUI

Skaitymas iš Izaijo pranašystės:
Taip kalba Viešpats: „Malonės metu tave išklausau, išganymo 
dieną tau padedu. Sukūriau tave, paskyriau tave sandora tautai, 
kad atstatytum kraštą ir išdalytum nuniokotus paveldus. Sakyk 
kaliniams: „Išeikite!" ir tiems, kurie tamsybėse: „Eikite į šviesą!" 
Pakelėse jie ganysis, ant plikų kalvų visur jie ras ganyklų. Nekęs 
nei alkio, nei troškulio, nekenks jiems nei dykumų vejas, nei sau
lė, nes gailestingasis juos veda ir nuveda prie čiurlenančių šalti
nių. Padarysiu jiems kelią per visus savo kalnus, mano vieškeliai 
bus išlyginti. Štai! Šitie ateina iš toli, vieni iš šiaurės ir vakarų, 
o kiti iš Syenės šalies“. Dangūs, džiūgaukite! Iš džiaugsmo šoki
nėk, žeme! Tegu plyšta kalnai nuo džiaugsmo giesmės! Nes Vieš
pats paguodė savąją tautą, pasigailėjo savo varguolių (Iz 49,8-13).

O visgi šiandieną dar mislys man mena,
Kad svieto žmonelių širdies vidury,
Gražiausi jausmai, supratimai gyvena,
Kaip brangūs žemčiūgai giliam vandeny.

(Pranas Vaičaitis)
Tuos žemčiūgus, amžino ir dieviško gyvenimo daigelius ir skiepus, tuos 

kilnumo ilgesius mumyse atrasti, iš šiukšlių ir dulkių atkasti, nušluostyti, 
savo geriausią veidą atgailos ašaromis nuprausti yra pirmasis dvasinio 
atgimimo tikslas; dieviškai kilniai galvoti apie save ir apie kitus - to tikslo 
konkretus uždavinys.

Nelengva šiandien kilniai galvoti apie žmogų. Dėl liūdnos mūsų dabar
ties tikrovės tai tikra problema. Kaip suderinti tokį dažną žmogaus nusi
teikimų, žodžių ir darbų juodumą su jo asmens suverenine ir nelygstama 
vertybe bei garbe, jo dievišku pašaukimu ir siekiais, širdies aristokratija, 
modernumu ir aprangos bei buities skoniu?

Kilniai galvoti apie žmogų yra ne tik problema, bet ir didelis menas, 
didelis moralinis laimėjimas, savo kultūros, krikščioniškumo bei atpirki
mo įrodymas, nes žmonės apie kitus galvoja taip, kokie jie patys yra. 
Spręsdami apie kitus, mes darome savęs projekciją manydami, kad ir kiti 
daro taip, kaip mes tokioje būsenoje darytume. Jei esame egoistai, vagys 
ar plėšikai, vieši ar slapti begėdžiai ir nešvankūs niekšai, jei esame be
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krislo dvasios ir širdies žiaurūs žvėrys, neapykantos ir keršto skleidėjai, 
tada manome, kad ir kiti tik blogai galvoja ir blogai elgiasi, kad visi 
aplinkui tik vagys ir plėšikai, begėdžiai ir pakrikėliai, tik beširdžiai bude
liai. Bet jei esame taurūs ir ištikimi, skaistūs ir drausmingi, jei gero lin
kime ir gera darome, tada net neaiškų kitų elgesį vertinsime iš geros ir 
geriausios pusės, ginsime jų garbę ir gerą vardą kaip įmanydami.

Taip nusiteikę mes darome savo sąžinės tyrimus, dvasiškai atsinauji
name, kad, patys tapę kilnesni, kilniau galvotume ir apie kitus. Apginti 
žmogaus orumą ir garbę, jo vidinę laisvę ir dievišką pašaukimą, atkakliai 
ieškoti ir rasti jame amžinuosius brangakmenius, juos nuvalyti, nušluos
tyti - tai mūsų krikščioniškas atsakas puolusiai aplinkai (nes kitaip mus 
apimtų desperacija dėl žmogaus, pirmiausia - dėl savęs, ir išmestume žmogų į moralinį 
šiukšlyną, pradėdami nuo savęs). Šito tikslo siekia krikščioniškoji atgailos draus
mė. Visas katalikiškas pasaulis su mumis klūpo, meldžiasi, atgailauja. 
Visa Bažnyčia prašo vienos didžiausių malonių:

Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis... Ašarų versmes mums atverti 
teikis.

Tai ne pajuokiamas dėl nesupratimo menkavertiškumo skiepijimas - 
tai gili tiesa apie Dievą ir apie žmogų. Nuodėmė, jos piktybė ir nelaimė, 
jos tvanas ir maras yra kapitalinė tikrovė; kas jos nemato šiandien, tas 
nieko nemato, nes nenori matyti.

Kad teisingai galvotume ir kalbėtume apie Dievą, reikia būti pačiam iš 
Dievo, reikia turėti Jo dvasios, Jo tiesos, Jo meilės. Kitaip nėra plotmės 
bendravimui. Norint teisingai spręsti apie Bažnyčią, reikia būti nuoširdžiu 
jos sūnumi - dukterimi. Norint teisingai spręsti apie žmogų, reikia pačiam 
būti žmogumi geriausia to žodžio prasme. O žmonės būsime pirmiausia 
per atgailą, kur mes teisiame, smerkiame ir kankiname ne kitą, bet patys 
save, ne į kitą akmenį metame, bet patys, kaip šv. Jeronimas, akmeniu 
savo neištikimą krūtinę daužome.

Mes mėgstame sakyti ir klausyti sakant apie save gera, - ar tai būtų 
tikra, ar netikra, - tad turėkime garbingumo ir drąsos bent kartais pasa
kyti ir išgirsti apie save bloga. Atskleiskime visą savo moralinį skurdą - 
savo negarbingumą, silpnabūdiškumą, melą - ir, labai susigėdę, nuliūski
me dėl to. Mes daug pykstamės su kitais, kaunamės su jais, bet supykime 
ir ant savęs, su šventa rūstybe nubauskime patys save - pareikškime ne 
kitiems, bet patys sau protestą, kad įgytume teisės, pagrindo ir gebėjimo 
kilniai galvoti apie save ir apie kitus.

Mums reikia atpirkimo ir Atpirkėjo. Tai įrodo mūsų nuolatinis murk
dymasis negarbėje, gėdoje ir visokiuose neteisinguose veiksmuose; tai 
įrodo žmonijos visuotinės kaltės suvokimas, pašliję žmonių ir tautų san
tykiai ir amžinas karas visų su visais. O iš moralinės balos, iš dvasinio 
skurdo ir menkystės mūsų joks traktorius buksyru, jokia technika, net 
joks mokslas ir menas neištrauks.
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Nuodėmė yra ne kunigų prasimanymas, bet skaudi pažeisto dorovės dės
nio kategorija. Jos baisumas ir lemtingumas kyla dėl to, kad paminamas visas 
tiesos, gėrio ir grožio šaltinis, atkrintama nuo visokios damos ir tvarkos 
versmės - Dievo. Ji didžiausia žmogaus gėda ir nelaimė, kad ir koks modemus 
ir išsilavinęs jis būtų. Atkritę nuo Dievo, mes atkrintame ir nuo kito žmogaus, 
nepaisant to, kokios būtų oficialios doktrinos ir evangelijos. Prancūzų kentė
tojas ir rašytojas Fransua Pegi taip formuluoja atpirkimo būtinybę:

Visur, kur Kristaus Evangelija dar neįgijo papročius švelninančios 
įtakos, kaip Afrikos džiunglėse ar tarp Gvinėjos žmogėdrų papuasų, 
taip pat ir ten, kur ta Kristaus Evangelija geru ar varu savo įtakos 
neteko, - visur ten pagrindinis verslas yra plėšimas ir žmogžudystė... 

Ne raupsais, ne maru, ne stabu serga širdys - 
Tam košmarui nelaimių visų negana.
Rodos, kalnus nuvers, rodos, klonius pravirkdys 
Tie paklydę keliai, ta paklydus daina.

Todėl mums reikia atsiklaupti ir paprašyti Atpirkėjo ir atpirkimo; pa
prašyti Jo Švenčiausiojo Kraujo, kurio vienas lašas gali nuplauti visą že
mės gėdą ir išpirkti bėdą, jei mes Jį paprašysime. Jei Atpirkėjas ir atpirki
mas neveikia, tai dėl to, kad mes jų nenorime, kad mes jų sąmoningai ar 
nesąmoningai šalinamės.

Jeruzale, Jeruzale, išbusk savų kalčių išduota,
Sugrįžk prie Viešpaties ir būsi išvaduota.

TAUTOS DVASIOS MILŽINAI

[Ada Urbonaitė]

PALAIMINTASIS MYKOLAS GIEDRAITIS

1984 m. švęsime 500 metų jubiliejų nuo lietuvio karalaičio šv. Kazi
miero mirties. Bet nedaug kas težino, jog dar po metų, t. y. 1985 m., 
sukanka taip pat 500 metų nuo mirties kito lietuvio, pasiekusio altorių 
garbę - palaimintojo Mykolo Giedraičio.

Jis gimė 1425 m. Giedraičiuose, kunigaikščių Giedraičių šeimoje (My
kolas buvo vienturtis jų sūnus). Tai sena kunigaikščių giminė, save kildi
nusi iš legendinio kunigaikščio Julijono Dausprungo, atvykusio iš Italijos 
su Palemonu, Deltuvos kunigaikščiu ir Ukmergės įkūrėju. (Herbas Kentauras - 
Hipocentaurus). Mažo ūgio, silpnos sveikatos Mykolas, kurio motina buvo 
labai religinga moteris, nuo mažens pasižymėjo pamaldumu ir visai jau
nas įstojo į Bistryčios (netoli Vilniaus, dabar Baltarusijos teritorija) Atgailos Regu
liariųjų Kanauninkų šv. Augustino regulos vienuolyną (Lietuvoje jie buvo va
dinami baltaisiais augustinais). Iš čia buvo išvežtas į Krokuvą, į vienuolyno 
centrą prie Šv. Morkaus bažnyčios. Atliko noviciatą, padarė įžadus ir iki
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mirties pasiliko gyventi Krokuvoje. Būdamas nemažų gabumų 1460 m. 
baigė Krokuvos akademiją ir įgijo filosofijos bakalauro laipsnį. Turėjo 
pakankamai teologinių žinių, bet dėl didelio nuolankumo kunigu neįsi
šventino - liko broliuku su žemesniais šventimais.

Buvo labai tylus ir kantrus, vargindavosi pasninkais ir atgailomis, 
labai atsidėjęs melsdavosi. Ypač karštai melsdavosi į šventąjį Kryžių. Prieš 
mirtį per išpažintį pasisakė girdėjęs Kristaus žodžius: Ištverk kantrybėje 
iki mirties, tai gausi gyvybės vainiką. Daug kentėjo, nes kai kurie vienuo
liai nepakentė jo pamaldumo, jį įžeidinėdavo ir vargindavo. Gyveno prie 
bažnyčios durų tokiame mažame kambarėlyje, kur vos tebuvo galima at
sistoti ir ant šiaudų atsigulti. Ten pat buvo mažytis prieangis su židiniu, 
kur išsivirdavo valgyti.

Mykolas retai teišeidavo į miestą, nes pokalbius su pasauliečiais laikė 
kliūtimi dvasios susitelkimui. Retkarčiais aplankydavo mokslu ir šventu
mu pasižymėjusius Krokuvos vyrus. Geriausi Mykolo bičiuliai buvo Jonas 
Kantietis (†1474, šventasis), Izaijas Boner (†i171, palaimintasis), Simonas iš Lip- 
nicos (†1482, palaimintasis), Stanislovas Kazimieraitis (†1489, palaimintasis) ir 
Švč. Mergelės Marijos bažnyčios kunigas Sventoslavas Tylintysis.

Pastebėję jo šventą ir ypatingą atgailos gyvenimą, daug žmonių kreipda
vosi į jį su įvairiais prašymais ir ieškodami patarimų. Jo biografijose rašoma, 
kad Mykolas turėjęs vizijų ir dovaną išpranašauti kitų likimą bei ateities 
įvykius, pagydydavęs sergančiuosius, malda ir kryžiumi gesinęs gaisrus...

1485 m. gegužės 4 d., aprūpintas Sakramentais, brolis Mykolas Giedrai
tis dievobaimingai mirė. Jį laidojant įvyko stebuklų, kai kurie žmonės gavo 
Dievo malonių prie karsto ir vėliau po jo mirties. Po 36 metų jo kūnas rastas 
nesugedęs. 1624 m. jo palaikai buvo perkelti į Šv. Morkaus bažnyčią Kro
kuvoje. Virš sarkofago, įrengto kairėje pusėje šalia didžiojo altoriaus, yra 
klūpančio Mykolo paveikslas. Aplink jį pavaizduota vienuolika stebuklų, 
įvykusių per jo užtarimą, o apačioje - Mykolo bendraminčių paveikslai. Apie 
tą laiką jis paskelbtas palaimintuoju. Buvo parengta jo kanonizacijos (paskel
bimo šventuoju) byla, bet dėl neaiškių priežasčių nebuvo jai duota tolesnė eiga. 
Bet tas ne taip svarbu - svarbu, kad pal. Mykolas Giedraitis sulaukė altorių 
garbės. Jo šventė paskirta gruodžio 12 dieną.

Apie pal. Mykolą Giedraitį yra parašyta bent 15 veikalų. Vienas iš jų 
lietuvio Visvainio-Butkevičiaus, pavadintas „Dieviškojo Kryžiaus papuošalas“ 
(Wiswoyn-Butkiewicz. Ornamentum divinae Crucis. Cracoviae, 1682).

Knygos autorius dėkingai lenkiasi gležnam, iškankintam, įžeidinėtam, 
bažnyčią šlavusiam vienuoliui, parodžiusiam didžiulį dvasios tyrumą ir 
tvirtumą, visus tuos įskaudinimus tylomis nukenčiančiam taip šventai, 
kad pagaliau patys kankintojai turėjo suklupti prieš jį. Turėjo pripažinti, 
kad tas niekintas ir stumdytas iš pagoniškos Lietuvos atvykęs luošas 
vienuolis atsivežė tokią kilnią dvasios kultūrą, kurios jie, egoizmo apakinti, 
nė suvokti nepajėgė. Tik po jo mirties ėmę šaukti: O Krokuvos žvaigžde!
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Toliau Visvainis rašo: Savo spindinčiu sielos grožiu palaimintasis ne 
tik tikinčiųjų akis žavėjo, bet ir sielas stebuklingo pamaldumo pripildė...

Mintys iš bažnytinių enciklopedijų apie palaimintąjį Mykolą:
Plačiausiai išgarsino ir šventumo pelnė savo vienuolynui pal. Mykolas 

Giedraitis, miręs 1485 m., nors netrūko ten kitų šventų vienuolių. Jis 
gyveno tyloje, nemėgo rašyti apie save, gyveno uždarą gyvenimą (Podręczna 
Encyklopedja Koscielna. T. 19-20. Warszawa. 1910, p. 255).

Brangiausias vienuolijos perlas vis dėlto buvo pal. Mykolas Giedraitis, 
kilęs iš Lietuvos kunigaikščių, kuklus Atgailos Reguliariųjų Kanauninkų vie
nuolijos broliukas (Enc. Košc., ks. Mich. Nowodworskiego. T. IX. Warszawa. 1975, p. 475).

Giedraičių bažnyčioje nuo neatmenamų laikų buvo altorius su pal. 
Mykolo paveikslu. Kunigaikštis vaizduojamas dar jaunas, prieš stojant į 
vienuolyną. Altorius atstatytas, paveikslas restauruotas. Videniškių baž
nyčioje pal. Mykolui skirta koplyčia, kurios altorius su pal. Mykolo - 
vienuolio paveikslu. Tverečiaus bažnyčioje yra pal. Mykolo vienuolio pa
veikslas ne altoriuje.

Kas yra palaimintasis Mykolas Giedraitis?
Žmonių atmintyje:

1) Lietuvos kunigaikštis, Atgailos Reguliariųjų Kanauninkų vienuo
lijos kuklus atgailaujantis broliukas, vienuolijos garbė;

2) Krokuvos akademijos filosofijos bakalauras;
3) Krokuvos Šv. Morkaus bažnyčios zakristijonas, Atgailos Regulia

riųjų Kanauninkų vienuolijos Lietuvoje paplitimo skatintojas.
Pas Dievą:

1) palaimintasis - šventasis;
2) Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės - Lietuvos Globėjas.

Atgailos Reguliariųjų Kanauninkų vienuolija tapo tarsi lietuviškąja vie
nuolija. Jos plitimas Lietuvoje siejamas su pal. Mykolo Giedraičio kultu. 
Lietuvoje šių vienuolių buvo 18-oje vietų. Jie rūpinosi parapijų sielovada.

Giedraičių vietovė davė Lietuvai ne tik pal. Mykolą Giedraitį - Giedrai
čiuose yra gimęs ir Merkelis Giedraitis, Žemaičių vyskupas (†1609). (Apie 
1907 m. lietuviai buvo iškėlę Romoje klausimą, kad vysk. Merkelis Giedraitis ir t. Andrius 
Rudamina - Kinijos misionierius - būtų paskelbti šventaisiais.) Be Merkelio, Giedrai
čiuose yra gimęs ir kitas Žemaičių vyskupas - Juozapas Arnulfas Giedraitis 
(1754-1838), Žemaičių lietuviškojo sąjūdžio rėmėjas ir dalyvis.

Istoriniuose šaltiniuose užrašyta, kad 1515 m., rusams apgulus tuomet 
Lietuvai priklausiusį Polocką, pasirodęs šv. Kazimieras ir padėjęs lietu
viams nugalėti daug gausesnę rusų kariuomenę. Šia proga verta prisiminti 
ir 1920 m. lietuvių pergalę prie Giedraičių ir Širvintų. Lenkai, 1920 m 
spalio 9 d. užėmę Vilnių, su stipriomis karinėmis pajėgomis veržėsi
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gilyn į Lietuvą. Užėmę Želvą, jie pasiekė net Ukmergę. Lenkams užėmus 
Vilnių, lietuvių kariuomenės pajėgos buvo pakrikusios. Tačiau jie gebėjo 
susiorganizuoti, sulaikyti puolantį priešą ir suduoti jam stiprų smūgį. 
Lemiamos kautynės įvyko lapkričio 21 d. rytą į šiaurę nuo Giedraičių, ties 
Bekupės dvaru. Čia lenkai, pralaimėję mūšį, trukusį beveik dvi valandas, 
turėjo bėgti. Lietuviai užėmė Giedraičius ir dar pasistūmė į pietus nuo šio 
miestelio. Jie buvo pasiryžę žygiuoti į Vilnių, bet tolesnes kovas sustabdė 
Tautų lygos komisija.

1920 m. kautynėse ties Giedraičiais dalyvavusių lietuvių atsiminimuo
se sakoma, kad tuomet vienas lietuvis vijęs tris lenkus, kad lietuviai 
kovęsi kaip liūtai... Tai patvirtina ir lenkų šaltiniai, pavyzdžiui, p Losovs
kis veikale Stosunki polsko-litewskie w latach 1918-1920 (Warszawa, 1966) 
rašo:

Želigovskis [lenkų kariuomenės vadas, vadovavęs Vilniaus užėmimui ir tolesniam 
žygiui į Lietuvą] buvo surinkęs 80 000 kariuomenės, t.y. keturgubai daugiau 
negu buvo lietuvių kariuomenės.

(Ar 1920 m. lapkričio dienomis mūsų kariuomenei, susidedančiai iš mažai ginkluotų ir 
silpnai parengtų savanorių, nepadėjo laimėti pergalės palaimintasis Mykolas, kad Giedraičių 
giminės tėviškė nebūtų lenkų pagrobta?..)

Pergalė prie Giedraičių ir Širvintų buvo lietuvių kovų dėl savo laisvės 
ir nepriklausomybės apvainikavimas. Tas kovas laimėjo mūsų kariai, dau
giausia kilę iš lietuviškojo kaimo, kuris tuomet buvo labai religingas. Ne 
vienas karys, anuomet dalyvavęs kautynėse, buvo skaitęs ar girdėjęs apie 
švento gyvenimo lietuvius Kazimierą ir Mykolą, kurių gyvenimus yra ap
rašęs vysk. Motiejus Valančius veikale „Visų metų Gyvenimai Šventųjų“, 
išleistame Vilniuje 1859 m. (apie 1270 p.).

Ir šiandien, kai turime kovoti su ateizmu ir visomis kitomis negerovė
mis, ar neatėjo laikas, po tiek daug prabėgusių metų, prisiminti palaimin
tąjį Mykolą? Jis tikrai yra Lietuvos užtarėjas pas Dievą!
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* *  *

Ketinimas pašalinti Kristų iš žmonių gyvenimo, - 
tai kėsinimasis prieš patį žmogų.

(Jonas Paulius II)



A S M E N Y B Ė S  U G D Y M A S

Fransua Moriakas
REIKIA BŪTI  SKAISČIAM

Koks esu buvęs vaikas... Buvau jauniausias sūnus anksti našle tapu
sios motinos, kuri įžengė į našlių luomą taip, kaip kad stojama į vienuo
lyną. Ji buvo labai skrupulinga ir tvirtai įsitikinusi - tikrąja to žodžio 
prasme - kad yra atsakinga už mano amžinąjį gyvenimą.

Anais laikais širdies ir kūno skaistumas nebuvo laikomi kažkokiomis 
krikščioniškomis dorybėmis. Tai buvo dorybė apskritai. Kai sakydavo: do
rybė ar šventa dorybė, tai ir reikšdavo skaistybė. Jautrių sielų skrupulin
gumas kaip tik daugiausiai ir buvo nukreiptas į tą sritį. Šiandien sunku 
suprasti tą buvusį priešfroidinį pasaulį.

Įvairūs sutrikimai, psichinės traumos, kompleksai... Mano vaikystės 
metais mūsų auklėtojams nė į galvą nebūtų atėję įsivaizduoti tokius pa
vojus, apie kuriuos byloja šie žodžiai. Idant vaikas ir paauglys būtų skais
tus, jis buvo saugomas, kad apie tokius dalykus nesužinotų, kad apie tai, 
aišku, nebūtų kalbama, netgi galvojama. Jei tik šmėstelės žmogui ši min
tis, jis bematant nusiris į bedugnę. Jis turėjo nežinoti, kad jo kūnas eg
zistuoja. Turėjo gyventi su laukiniu žvėrimi, kurio privalėjo nepažinti. 
Mažas spartietis ir lapė, paslėpta po jo tunika, taip, taip! Neaprašinėsiu, 
kokių buvo imamasi priemonių, kad vaikai būtų apsaugoti nuo savęs 
pačių - bijau sukelti juoką. Tačiau juoktis nebuvo ko.

Tai, ką tikiu, neišvengiamai rodo gilų skilimą, atsiradusį dėl priešta
ravimo tarp krikščioniškojo dėsnio ir jo reikalavimo būti itin skaisčiam ir 
per amžius nė per nagą jokių nuolaidų - nei prigimtinės teisės, nei tos 
galingos samplakos, kuri vyksta visame pasaulyje. Vidinio sąmyšio laiko
tarpiais, tamsybės valandomis jaučiausi atskirtas nuo įprastinio ir norma
laus gyvenimo, nuo to, kas kitiems žmonėms yra laimė.

Na, ką gi, ir tomis valandomis žinojau tai, kas man buvo visada žino
ma: tas veiksmas, tas aktas nėra poelgis, nėra toks aktas, kaip kiti. Tasai 
malonumo alkis nėra panašus į kitus mūsų alkius. Palieku nuošaly mo
ralinį ar bent religinį tos problemos aspektą. Daugelio vyrų (ir tų, kurie yra 
itin linkę ieškoti malonumų, ir tų, - kurių, deja, yra mažiau, negu įsivaizduojame, - pasi
duodančių širdies polėkiams) problema yra ta, kad neleistų savęs praryti šiai 
mūsų prigimties daliai - gyvuliškumui. Neįmanoma apvaldyti gyvenimo, 
neapvaldžius savyje instinkto. Pagonims mokėti gyventi reiškia naudotis, 
bet ne piktnaudžiauti. Tačiau iš tiesų pasirodo, kad kūno aktas nėra 
panašus į jokį kitą, jo poreikiai nepažabojami ir juose slypi kažkas nepa
baigiama. Potvynis, kuris gali viską užlieti, viską pagrobti ir nusinešti.

Sakysite: O kas mums rūpi! Kiekvienam leidžiama rizikuoti... Tai tiesa, 
bet už tokios rizikos padarinius atsakome ne mes vieni: kartu įtraukiame
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ir daug kitų būtybių. Bent jau derėtų graudentis dėl tų merginų, kurios 
tapo blogų vaikinų aukomis. Tarp jaunų žmonių, medžiojančių vieni ki
tus, dažniausiai žvėris būna būtent vyras. Pasitaiko, kad gyvenimo pabai
goje iš mūsų jaunystės gelmių išnyra įvairūs veidai. Kiek ašarų norėtume 
nušluostyti, o gal ir ne vieną kenčiantį šešėlį prašyti atleidimo! Kokią 
kainą sumokėjo vieni ar kiti, kurie mus mylėjo? Šį klausimą išgirsime 
kiekvienas. Ir už tai būsime teisiami.

Neabejotina, kad šiame gyvenime viskas yra nereikšminga, išskyrus 
meilę; man nesunku su tuo sutikti, nes iš tiesų meilė - mūsų meilė - 
reikalauja, kad mes, krikščionys, būtume skaistūs. Tai vienintelis mūsų 
beprotybės pateisinimas.

Nesu moralistas. Netikiu morale dėl moralės. Mes mylime Tą, kuris 
pasakė: Palaiminti skaisčios širdies... Mylime Tą, kuris pasakė: Jei netap
site kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Mylime Tą, kuris pasakė: 
Jeigu tavo akis tave piktina, išlupk ją!

Tą, kuris iš mūsų tiek daug reikalauja, mylime galbūt daugiau negu 
patys suvokiame. Reikia sulaukti gyvenimo pabaigos, kad tai suprastume. 
Visos kitos meilės išnyko... Žmogus lieka tik su Juo - Tau tik aš vienas 
likau... Tai tiesa, kurią krikščionys žino iš patirties: nuodėmė atskiria mus 
nuo Dievo. Dvasinio gyvenimo dėsnius galime patikrinti, lygiai kaip ir 
materialinius dėsnius. Apie tai žinojo net ir nuodėmingoji pabaisa, tasai 
didelis vaikas Rembo, kai jis pasakė esąs tik per vieną žingsnį, bet vis 
dėlto atskirtas nuo tiesos, kuri galbūt supa mus iš visų pusių, kaip ver
kiančių angelų minia. Ir staiga iš jo lūpų išsiveržė riksmas: O skaistybe! 
Skaistybe! Viena prabudimo akimirka leido man įžvelgti, kas tu esi. Dva
sia priartėjame prie Dievo!

Skaistybė yra būtina sąlyga aukštesniajam meilės laipsniui pasiekti. 
Už viską aukščiau - pasiekti Dievą. Kadangi svarbu tik tai, o ne mažiau. 
Nes jeigu būtų kitaip, tai kodėl būtų draudžiama tai, kas likusiai pasaulio 
daliai yra džiaugsmo šaltinis?

Turėti savyje Dievą - tai ne vien šventųjų ir mistikų privilegija. Net 
paprasčiausias krikščionis, jeigu tik jame yra dalelė meilės užuomazgos, 
kurios pagal išmoktą katekizmą reikia mūsų nuodėmėms atleisti, jau gali 
turėti savyje Dievą. Jaučiu didelę pagarbą tam, ką žmonės vadina meile, 
ir man atrodo, kad nieko nėra vertingesnio, kaip paaukoti ją, tą pačią 
meilę - gyvąją meilę, tą Meilę, kuri yra tikrasis Dievo vardas: Dievas yra 
Meilė.

Tai ir sudaro Polio Klodelio dramos „Aksominis batelis“ turinį. Kaip 
aukštai Klodelis įvertino žmonių meilę! Tas jausmas, kuris jungė Pruezą 
ir Rodrigą, iš tiesų buvo dieviškoji jų esybės dalis, kuri traukė juos vieną 
prie kito, vertė ieškoti, stengtis pasiekti vienas kitą ir turėti amžinai. Vis 
dėlto Prueza sutinka, kad nuo to, ko jinai pati nenorėtų paaukoti (nes tai 
pranoktų jos jėgas), ją atitvertų malonė, atskirtų ją nuo mylimo žmogaus
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gilia bedugne. Atsižadėdama tos meilės, jinai išsaugojo ją amžinai. Jeigu 
Prueza būtų atsidavusi Rodrigui, jų ryšys - kaip ir visi žmonių ryšiai - 
būtų pasibaigęs įpratimu, nuoboduliu, o gal pasibjaurėjimu ir netgi ne
apykanta. Būtybė palieka mūsų amžinai, kai mes jos atsižadame. Širdis, 
vargšė širdis, kupina mylimos arba geidžiamos būtybės, atsižada jos, ta
čiau ne veltui, o atiduodama už ją brangų perlą, kurį kiekvienas nusidė
jėlis gali turėti sugniaužtoje saujoje.

Kiekvieną iš mūsų kiti myli tokį, kokie esame, - visiškai taip, kaip 
pats, ką nors mylėdamas, myli - netgi ir tai, kas mylimame asmenyje yra 
blogiausio, ir to asmens ydos atrodo esančios dar žavingesnės, negu kitų 
gerų žmonių dorybės. Kaip tik taip Kūrėjas myli savo kūrinį. Tokiais 
griežtais žodžiais pasmerkęs neskaistumą (ir jeigu akis tave piktina, iš
lupk ją!) arba tuos, kurie kitus piktina (geriau būtų, jeigu jam užrištų 
girnų akmenį), tas pats Kristus paklydusiai moteriai, samarietei, ir mote
riai, kuriai daug atleista, nes ji labai mylėjo, taria tik gailestingumo ir 
atlaidumo žodžius. Tai klasikiniai pavyzdžiai. Tačiau kaskart, kai Kristus 
Evangelijoje sako: Tau atleidžiamos tavo nuodėmės.., tai vienu žodžiu, 
vienu pažvelgimu naikina bet kokias šlykščias žmogaus gyvenimo nuodė
mes, kurios visais laikais visų žmonių yra tos pačios. Aišku, aš suprantu, 
kad ne visi nusidėjėliai yra vienodi, kad vienos nuodėmės yra daug šlyk
štesnės už kitas. Nors ir šv. Paulius tai pabrėžia, kai kuriuos bjaurumus 
vadindamas bjauresniais, tačiau Kristus vis tiek mums sako: Palaiminti 
skaisčios širdies. Pataria susigrąžinti kūdikystės dvasią ir pataria tai pa
daryti mums visiems. Nenurodo, nuo kurio taško kiekvienas mūsų priva
lome žengti prie Jo. Galbūt kurtizanės pirma mūsų žengs į dangaus kara
lystę. Juk mes nežinome, kas yra toji nuodėmė ir tikrasis neskaistumas. 
<...> Pamirštame, kad tai, kas mumyse yra pabaisiškiausia, beveik visa
da yra paveldėta, o ne įgyta.

Krikščioniškoji santuoka, nors sutuoktinius jungtų net jautriausi san
tykiai, vis tiek nėra vaistas geismui pašalinti: tai tik siena, kuria mes save 
atskiriame nuo geidulių, paskirų žmonių gyvenime gerokai pranokstančių 
kūniškąjį aktą, ir net sutuoktiniams kartu gyvenant, neįmanoma jų paten
kinti, nes čia dar įsiterpia gundymas įvairių nepažįstamų būtybių, potrau
kis ieškoti nuotykių, atsitiktinių ryšių. Tai liga, kuri, beje, ne visus mus 
ištinka. Tačiau reikia visada aiškiai suprasti, kad jeigu kalbama apie skais
tumą, tai krikščioniška santuoka nieko nesumenkina, todėl kad šioje sfe
roje kyla daug sunkumų.

Čia staiga noriu stabtelėti: ar nepasiduodu šių laikų obscesijai, ar 
nekalbu, kaip nūdienis žmogus, kuriam seksualinių dalykų pirmumas yra 
neabejotinas? Tiesą sakant, ne visi gebame išgyventi didžias aistras, ir 
joks mūsų moralistas dar nieko nepasakė teisingiau, kaip Larošfukas: 
Esama žmonių, kurie niekados nepamiltų, jeigu nebūtų girdėję kalbant 
apie meilę. Ar tiesa, kad gimstame jau iš anksto skirti meilės nuotykiams
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arba, atvirkščiai, ar ne per daug esame linkę pasiduoti aistroms? Arba ši 
problema kiekvienam mūsų atrodo nevienodai: kūno reikalų srityje tėra 
tik individualios tiesos. Kiekvienas išgyvena savo tragediją... Yra tik at
skiros istorijos, tik asmeniškos tragedijos. Kokie jie vieniši, visi tie žmonių 
kūnai!

Tačiau kiekviena vienatvė - vis tokios pačios, bet kartu įvairios proble
mos - mums, krikščionims, yra tos pačios malonės ir tos pačios meilės 
plotmė. Kristus atsakė į klausimą, kurį gyvenimas pateikia kiekvienam 
mūsų. Jeigu tavo širdis tuščia, Jis yra čia pat, kad ją pripildytų; jeigu tavo 
širdis užimta neverto objekto, kuris gali tave suteršti, Kristus irgi yra čia 
pat, kad visagališkai ir pilnutinai užimtų vietą to alkio ir to troškimo, kad 
pakeistų kitu troškimu ir kitu alkiu.

Skaistumas nėra tokia dorybė, kurią sudaro tik atsižadėjimas, nėra 
pagrindas laikytis tų priesakų, kuriuos įskiepijo smulkmeniškas ir perdė
tai drovus mokytojas, smerkiantis nekalčiausius mūsų žvilgsnius ir ver
čiantis nuolat laikyti rankoje Tartiufo nosinę. Skaisčiam reikia būti dėl to, 
kad Kristus to nori ir kad Jo meilė nepakenčia dalybų; taip pat skaisčiam 
reikia būti, kad galėtum aukotis kitiems, nes meilė Kristui - tai meilė 
kitiems žmonėms. Nes buvau alkanas, o jūs mane pamaitinote, buvau 
nuogas, jūs aprengėte mane, <...> buvau kalinys, jūs mane aplankėte. 
Joks krikščionis nesupranta krikščioniškojo gyvenimo vien savo asmeniš
ko gyvenimo labui, - tai nustelbdavo visa kita mūsų auklėjimo sistemoje. 
Aukotis - visų užduotis. Kad galėtume aukotis sieloms, reikia atsižadėti 
kūno (išskyrus tą vienintelį atvejį, kuriam esame pašaukti, kad būtume du 
viename kūne).

Tai griežtas įstatymas, tačiau jis neištremia žmogaus iš meilės šalies, 
o atvirkščiai, kviečia jį ton šalin ir kuria mūsų gyvenimą, kad būtų laimė
ta dviguba dvasios pergalė: pirmiausia nugalėti save, o paskui ir patrauk
ti tas būtybes, kurias Kristus leidžia sutikti mums savo kelyje ne tam, kad 
jas išnaudotume, o kad siektume jų išganymo.

Jeigu tokia užduotis jaunam kūriniui atrodo pernelyg sunki, jeigu tai, 
ką jis žino apie save, apie savo reiklų ir aistros kupiną kūną, atgrasina 
jį stengtis apvaldyti ir pažaboti aistras, tai tegul nesugniūžta, tegul nesi
kremta dėl savo nesėkmės, klupimų, kurie yra tarsi kilometrus žymintys 
akmenys mūsų vargano gyvenimo kelyje. Dievas yra Meilė. Ir Tasai, kuris 
prisiėmė mūsų kūną, kuris tapo Kūnu, žino, kokius spąstus tas kūnas 
mums spendžia. Jis pats patyrė, kas toji mumyse slypinti pusiausvyros 
stoka, susidariusi kūne, kurio gyvuliški instinktai yra tokie akli ir galingi, 
kad jungiasi su siela, sukurta Dievui. Jis tai patyrė, būdamas Žmogumi, 
būdamas Dievo Tėvo Sūnumi.

Nereikia niekinti kūno. Jis nėra priešas, kurio, kaip mane mažą mokė, 
reikia gėdytis ir bijoti. Toks, koks yra, jis buvo pašvęstas Žmogaus Sū
naus, kuris jame įsikūnijo, ir pašvęstas jame esančios sielos, kuri tą kūną
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persmelkia, kuri geba priimti Dievą, ir ne tik Jį priimti, bet - jeigu tik ji 
išlieka malonės būsenoje, jeigu išlieka tyra - yra tarsi Jo kupina. Taip 
kupina Dievo, kaip buvo mums pažadėta: Jeigu kas mane myli, laikysis 
mano mokslo, ir mano Tėvas jį mylės, ir ateisime pas jį, kad apsigyven
tume jame. Ir būna pašvęsta mažąja Ostija - Dievo Avinėliu - taip dažnai, 
kaip mes to norime.

Kūnas mus pažemina. Ir kaip tik tuo galbūt labiausiai jis gali mums 
patarnauti. Tačiau neturi mūsų stumti į neviltį; mumyse glūdi tam tikras 
skaistumo idealas ir jį mato Tasai, kuris geriau už mus įvertina, kokia 
dalis mumyse paveldėta ir kas mumyse yra liguista. Be to, jeigu tik pa
galvojame, galime suprasti švelnumo ir gailestingumo kupiną žvilgsnį, 
kuriuo Kristus žvelgia į visas marijas magdalietes ir visus raupsuotuo
sius, nes griežtais žodžiais kreipiasi tik į Rašto aiškintojus ir veidmainius 
fariziejus, o ne į nusidėjėlius.

Su kokia meile gėriuosi tuo, ką perskaičiau apie kunigą Juvelianą, Šv. 
Augustino bažnyčios vikarą, padėjusį t. Fuko grįžti į tikėjimą, buvusį jo 
dvasios vadovą: vos pamatęs žmogų, jis tuojau pajusdavo nenugalimą 
troškimą suteikti jam nuodėmių atleidimą.

Mes, katalikai, lengvai galime pasiekti nuodėmių atleidimo šaltinį. Jis 
saugo mus, kad nepaskęstume purve, padeda mums suprasti, ką Kristus 
norėjo pasakyti žodžiais, kad reikia atleisti septyniasdešimt septynis kar
tus, ir Jis pats atleidžia mums mūsų silpnybes, panaikina jas, nes iš 
anksto už tai atsilygino. Kad ir kokia būtų nuodėminga ir slegianti pra
eitis, vis tiek mes ją pavedame Gailestingumui.

Juo labiau senstu, juo labiau artėju prie paskutinės ribos, juo aiškiau 
man leista žvilgsniu aprėpti visa, kas sukaupta per ilgą gyvenimą, nors 
kitų žmonių akimis jis atrodytų tyras, juo tiksliau aš jį įvertinu: būdamas 
rašytojas, įvertinu tą atsakomybę kiekvieno kalbančio ir rašančio žmo
gaus, kuris turi poveikį žmonių protams, o jeigu jis yra apsakymų rašy
tojas, - tai ir žmonių širdims bei kūnams.

Ir vis dėlto, tolydžio artėdamas prie baisios dienos, kada visi turėsime 
duoti ataskaitą, aš vis mažiau jos baiminuosi. Nes manyje esančią meilę 
Dievui Jis pats mums suteikia, iš Jo ji yra kilusi, taigi tas neabejotinai 
rodo, kad ir mes esame mylimi, vadinasi, mums viskas jau atleista. Net 
jeigu mes tos meilės nejaučiame, jeigu ji slypi tik mūsų valioje, jeigu 
žengiame pirmyn tamsybėse, vien paliesdami drabužio kraštelį, kaip toji 
vargšė moteris, o Kristus į mus neatsigręžia, - net ir tokios meilės mums 
turėtų pakakti nusiraminti. Nes vertiname ne tai, ką žmogus jaučia, bet 
tai, kaip jis gyvena, - vertiname tai, ką mes padarome Kristui.

Gyvenimo saulėlydyje nėra didesnės laimės už tą, kad Jį mylėjome. 
Kristui ištikimam jaunuoliui šimteriopai atlyginama už tai ištikimybe se
nelio, kuriuo jis kada nors taps. Kaip dar toli jam atrodo toji diena! O man 
jaunystė atrodo tokia artima! įspūdis toks, tarsi tik vakar buvau vienas
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tų jaunuolių, ir lengvai galiu įsivaizduoti jų gyvenimą, jų sunkumus, 
nuolaidžiavimus, staigius proto aptemimus, o kai kuriais momentais - ir 
baisią pagundą viską sugriauti ir nebepripažinti jokios kitos teisės, išsky
rus kūno potraukių teisę. Tačiau ne geiduliai, o skaistumas ar bent pa
stangos, kova siekiant tą skaistumą apginti arba jį atgauti paverčia mus 
nugalėtojais.

P O E Z I J O S  H O R I Z O N T A I

Bernardas Brazdžionis

APŠLAKSTYK MANE 
Apšlakstyk, Viešpatie, mane 
Ir apiplauk ysopu širdį,

Sudegink atgailos ugnia - 
Tegul ji Tavo balsą girdi.
Apiplauk, Viešpatie, ir aš 
Baltesnis būsiu užu sniegą.
Tau dienos tyrą maldą neš,
O mano naktys - ramų miegą. 

Aplaistyk, Viešpatie, rasa, 
Palaistyk mažą lauko gėlę.

Gana jau supo mus tamsa,
Gana jau skausmas širdį gėlė. 

Užlieja potvyniai žemes,
Vidur dienos užtemsta saulė.
O Viešpatie, kur eisim mes,
Kur be Tavęs nuves pasaulis? 

Tegul užkrinta ant širdies 
Nors lašas Tavo švento Kraujo.
Te jis išganymą žadės,
Tik, Viešpatie, išgirsk, maldaujam.

ATLEISK MUMS, VIEŠPATIE 
Atleisk mums, Viešpatie,

Kad rytmečio gražiausio,
Kad tekančio saulėtekio žieduos 
Klajodami mes Tavo tako nesiklausiam 
Ir dulkėse keliaujame į dulkes iš maldos, 
Ir sielos nepagirdom Tavo spinduliais, 
Atleisk mums, Viešpatie, atleisk!
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Atleisk mums, Viešpatie, ir neskaityk kiek metų, 
Ir neskaityk, kiek mes pražudome dienų.
Priglausk sugrįžtančius iš tolimų verpetų 
Ir šaukiančius ant atgailos pilkųjų pelenų,

Ir tikinčius, kad Tavo Saulė niekad nesileis.
Atleisk mums, Viešpatie, atleisk.

IŠ  JAUNŲJŲ KŪRYBOS

[Ged iminas Radzev ič ius]

KARALIAU, 
ranką man nukirsk,

tiktai neversk daryti pikto!.. 
Kol kęs kiti, 

tol man širdis
krauju pasruvus!..

Jėga sukurtas darbas - 
priverstinis...

Netikras jis,
ir Meilės spindulių 
jame nebus...

O Meilė -
Grožio,

Gėrio žiedas 
nušviestas Dieviškos Šviesos -

pražysta...
Ir krauna pumpurus

kitų kartų žiedams... 
Sustok,

Karaliau,
ir paklusk 

Tu Dieviško Valdovo balsui... 
Prisek prie kalavijo

Meilės žiedą... 
Žinok, Karaliau,

žemės laikas trumpas -
gėlių

ant savo kapo 
nenuneši...

Kol gyvas -
jas dalyk kitiems...
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PRO KELRODĮ ŽEMĖS 
sukrypusi,

aklą,
pro skausmą

Tėvynės nakties... 
Pro žiedo paparčio

nušvitusį sapną
einu

pasitikti lemties... 
Einu pasitikti -

tos žemiškos dalios, 
kur brolių kapai

nekalti, 
kur Dangiškos Rankos

nuties Saulėn kelią, 
kur lobiai

Būties paslėpti...

VIENATVĖS ILGESY 
pražydo gėlės, 

į širdį 
akmenais pasėtos.

VAIDILA! KELKIS!
Dar širdys gyvos, 

dar kanklių garsas 
neišsklaidytas... 

Vaidila!
Kelkis!

Saulė kyla...
Vaidila,

kelkis
garbint ryto... 

Malonė Dievo 
tave telydi,

kai sunkią maldą 
už mus aukosi. 

Tėvynės giesmę - 
vargą didį - 

krauju ir ašarom
raudosi... 

Vaidila! Kelkis...
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NE KEISTUOLIAI MES...
Trapios mūsų svajonės

lyg pilys,
pastatytos

iš smėlio kalnų...
Tyli akys

žvaigždynų nebylios, 
tartum lūpos 

šaltų akmenų...
Saule, 

mūsų gyvybės Šaltini, 
amžiais deganti 

Meilės giesmė!
Tu, dalele 

Šviesos pirmutinė -
paskutinės Kelionės esmė... 

Aitrų skausmą
lig kraujo sukandęs,

Žemės paukšti, - 
kovok atkakliai!

Kilk į sielos 
aukštybių padangę, 

kad sudegtų
ugniniai sparnai...

Kad pakilęs iš kraujo 
pasektum

gyvą pasaką 
tolių melsvų.

Meilės spindulį 
Žemei uždegtum 

iš ugnies
dovanotų sparnų...

Ne keistuoliai -
mes, - 

žemiški paukščiai, 
kylam saulėn

nudegti sparnų, 
kad iš kraujo 

pakilęs
pasektum

gyvą pasaką
tolių melsvų...
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SAKMĖ APIE STIRNINĄ 
Kas meilę 

Stirnos apdainuos, 
kai vieniša 

gūdžiuos miškuos 
vis Stirnino 

sugrįžtant laukia...
Šiurpus medžioklės 

rago garsas
paliko miško tylai 

nykų gausmą.
Šaižiai kupstais 

šunų lojimas nuamsėjo.
Beržai

sulaužytom šakom
virš kraujo klano, 

samanų, 
virš lapų sumintų 

liūdnai palinkę 
vieniši

graudingai
ašarom lašėjo...

...O buvo metas, 
kai abu 

lyg žvitrūs paukščiai
Saulėn skrido 

ir MEILĘ 
ant ragų galingų

vaivorykščių tiltais 
lyg vėliavą

laimingai nešė... 
Gražus tai buvo metas!

Pušynai skleidė 
gaivų aromatą.

Žiedų vainikais apsnigti 
šaltiniai šoko

begalinį šokį, 
o širdys ugnimi liepsnojo 

tarytum
visas miškas degtų...

Ir sukos
viskas

Amžinybės
karuselėj...
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Tyla...
Kraupi tyla...

pritvinkusi
nykaus 

medžioklės rago gausmo...
Kartu su blėstančia 

krauju patvinkusia žara 
pakibo

virš beržų, 
virš samanų, 

virš lapų sumintų,
virš žemės,

dar skleidžiančios
laimingų

metų
kvapą...

L A I Š K A I .  D I E N O R A Š Č I A I

IŠ GEMOS LAIŠKŲ
Eucharistijos bičiuliai trumpa maldele kasdien kreipiasi į Viešpatį pra

šydami palaimos vieni kitiems. Tada prisimename tuos, kuriems šiuo me
tu yra sunku.

Turbūt kiekvieno mintys nors trumpam užklysta į tolimąjį Nižnij Tagi
lą, kur šiuo metu kalinama mūsų Gema [Jadvyga Stanelytė]. Viešpats ją pa
šaukė į sąjūdį už Lietuvos dvasinį atgimimą, o dabar leidžia stiprinti ir 
gaivinti šį sąjūdį didele auka ir kančia.

Gema visada buvo ir liko be galo kukli, nesivaikanti išorinio blizgesio. 
Nuolat sakydavo, kad kiekvienas darbas, kiekviena veikla turi plaukti iš 
mūsų vidinio subrendimo. Pirmiausia - dvasinis brandumas, vienybė su 
Kristumi. Tik tada galima tikėtis sėkmingos veiklos.

Negausios žinios iš lagerio kalba apie sunkią Gemos padėtį. Nuteista 
ne pagal politinį straipsnį, apgyvendinta lageryje tarp sunkiausių nusikal
tėlių, dirba sunkų fizinį darbą, neturi nė minutės ramybės: darbe mašinų 
ūžesys, naktimis kalinių triukšmas ir keiksmai.

Iš ten, iš tos baisios vietos mus pasiekia šviesios Gemos mintys:

Čia gyvenimą matau nuoga amoraline puse. Širdį spaudžia jaunų 
žmonių likimas, kai gyvenimo pavasaris praeina lageriuose ir kalėjimuo
se. Ir niekas čia nesiilgi Viešpaties, niekas negalvoja apie kilnesnius 
idealus.
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Didžiausia paguoda - savo mažą auką sujungei su Kristaus didžiąja 
Auka ir turėti nuolankią viltį, jog Viešpats priims. Labiausiai maldauju 
Dievą, kad niekur neprasilenkčiau su Jo valia, ypač kad Bičiuliai augtų 
meile ir skaičiumi ir neštų Lietuvai tikrąjį atgimimą. Nebijokime jokios 
ateities. Ji Viešpaties rankose brangi ir graži, tuo labiau jei viskas būtų 
remiama malda ir auka. Jūs visi gyvi mano širdyje. Jus sutinku dvasioje 
Kryžiaus Aukoje ir Eucharistinėje Puotoje.

Mano nuolatinės šv. Mišios ir nuolatinė šv. Komunija - tai dėkingai iš 
Viešpaties rankų priimti kiekvieną akimirką, visus netikėtumus, pajuoką, 
pažeminimą, nuoskaudą - mažus erškėčius iš Kristaus erškėčių karūnos. 
Čia gera praktika tos teorijos, kurios buvau kilniai mokoma: pamilti pa
žeminimus, auką (žodžiu, paskutinę vietą) ir visur įžiūrėti gerojo Dievo 
ranką. Taigi esu laiminga ten, kur esu, ir dėkinga už viską.

* *  *

<...> Malonu, kad šie metai - Eucharistijos metai. Šiuo atžvilgiu aš 
gyvenu tik ilgesiu, bet ir tai gerai. Tikiu ir jaučiu širdimi, kad jūs manęs 
neužmirštate. Velykas irgi švenčiau su visais savo širdies šventovėje. Čia 
žmonės tuo visai nesidomi. Bedievybė tikra to žodžio prasme.

Rašytojas Viktoras Hugo rašė, kad gyvenantis purve nesusitepa. Šiuo 
metu aš turiu galimybę patikrinti savo širdį ir sąžinę - ar išliks tai 
nepaliesta šito purvo. Žinoma, aš nesikeikiu, nerėkiu, nieko neburnoju 
(gink Dieve!) necenzūriniais žodžiais, o vengiu visko, kas nemalonu ki
tiems. Vis tiek jaučiuosi kaip pamazgų duobeje. Bet nepykstu ant likimo.

Tomas Kempietis rašė: „Sąlygos mūsų nedaro nei geresnių, nei bloges
nių, bet parodo mus tokius, kokie esame iš tikrųjų", t.y. išryškina tuos 
mūsų bruožus, kuriuos užmaskuoja gera aplinka. Nesunku būti geram 
tarp gerųjų, bet būti geram tarp blogųjų - tai jau šis tas daugiau. Man 
kol kas nereikia ypatingų pastangų būti jiems gerai, nes labai gaila tų 
žmonių, ypač jaunimo. Kaip jie gyvens išėję iš kolonijos?!

Apie save nėra nieko įdomaus ką parašyti. Dirbu, priimu šitą gyveni
mą kaip komandiruotę susipažinti su žmonėmis, kurie neturi idealų, siekių 
ir moralinių vertybių. Kaip visada, taip ir dabar būnu tokia, kokia esu. 
Gyvenimas mums vieną kartą duotas. O pats rūsčiausias mūsų teisėjas, tai 
sąžinė. Žmonės gali mus rūsčiai pasmerkti arba per gerai įvertinti, bet svar
biausia tai, kaip mus įvertins mūsų sąžinė, nuo kurios teismo nepasislėps nė 
vienas, kurį dar galima pavadinti žmogum. Ir jei sąžinė mūsų nesmerkia, 
galime rasti džiaugsmo ir ramybės pačiuose sunkiausiuose gyvenimo mo
mentuose. Linkiu jums visiems šios brangenybės - sąžinės tyrumo.

* *  *

<...> Džiaugiuosi Jūsų laiškais, su kiekvienu laišku nors akimirką 
pasijuntu Lietuvoje ir pabūnu namie. Laiškų gaunu labai mažai. Atvirukus,



748 RŪPINTOJĖLIS. 1981. Nr. 17

nuotraukas galima siųsti, tik kad nebūtų religinės, nes tokių man neati
duos. Ir laiškuose negalima liesti religinių temų. <...> Jie nežino, kad 
tikėti negali priversti ir kad tikras tikėjimas ne momentas, o gyvenimas 
pagal įsitikinimus. Todėl ir bijo kiekvieno žodžio religine tema.

Pas mane naujienų mažai. Aš nenusimenu. Lageris gali pavergti kūną, 
bet ne dvasią. Vidinė laisvė svarbiau už išorinę. Mano siela ir čia laisva. 
Iš karto mane laikė keistuole, nes neįsijungiau į bendrą gyvenimą (plepa
lus, bjaurius anekdotus), nesijuokiau iš amoralių pasakojimų. O dabar jos 

jau priprato ir lyg nepastebi manęs. O kartais net varžosi keiktis. Štai aš 
ir laisva, nepriklausoma, bet tuo nesididžiuoju. Man gaila jų. Juk jos irgi 
žmonės, ir dar moterys. Daugelio jų laukia namie vaikai, kuriems „mama“ 
šventas žodis. Duok Dieve, kad jie nenusiviltų.

* * *

<... > Liūdnas žinias tu man atsiuntei, bet tikėkimės, kad viskas baig
sis gerai, juk ne veltui visi geros valios žmonės rūpinasi ir užjaučia. Kaip 
dažnai už gerą atsimokama blogu! Prisimenu A. Maceinos knygą „Niek
šybės paslaptis“. Kiek ten gilios, gyvenimiškos tiesos! Kaip svarbu gerai 
orientuotis šios „tamsos karalystės" paslaptyje, kad bausdami už nusikal
timą nepastūmėtume nusikaltėlio į dar didesnį nusikaltimą. Tai būna 
dažnai pirmo nuopuolio metu, jei žmogus nepajunta užuojautos ir supra
timo. Tai pastumia žmogų į amoralų gyvenimą, ypač jaunystėje.

Būdama lageryje aš tuo šimtą kartų įsitikinau. Jie tampa tokie žiau
rūs. Kartais būna net baisu, iš kur jaunoje širdyje tiek neapykantos 
žmonėms. Mažyčiai nesusipratimai tarp žmonių padaro pradžią begali
nių nusikaltimų grandinei. Žmonės žudo patys save todėl, kad pačioje 
pradžioje, galbūt mažame ginče nebuvo nė vieno, galinčio ištarti tą 
paprastą žodį „atleisk“, kuris kaip gaivinantis vanduo gesina pirmos 
liepsnos kibirkštis. Tikras menas mokėti atleisti, o atleidžiame tada, kai 
suprantame vienas kitą. Jei būtų daugiau savitarpio supratimo, būtų 
žymiai mažiau nusikaltimų.

Atleisk, gal tie samprotavimai Tavęs nedomina, bet rašau tai, kas 
gimsta širdy stebint čionykštį gyvenimą. <...> Čia tenka išgirsti daug 
šiurkščių žodžių, bet man atrodo, kad tie žmonės labiau negu bet kas 

jaučia meilės ir švelnumo badą. Ir Šventajame Rašte parašyta: „Pykite, 
bet nenusidėkite", t.y. viską reikia vadinti savais vardais: kur blogis - 
blogis, kur gėris - gėris, bet nereikia kietinti širdies, tebūna ji atvira 
kiekvieno žmogaus skausmui...

Netrukus tūkstančiai žmonių suplauks į Lurdą pagarbinti eucharistinio 
Jėzaus - Gyvosios Duonos šiuolaikiniam pasauliui. Tomis dienomis Lietu
vos tikintieji ateis į savo šventoves pabūti prie eucharistinio Kristaus, 
apmąstyti savo gyvenimo, pagalvoti, ar mūsų siekiai sutampa su Kristaus
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Valia, ar mūsų vidaus pasaulis visiškai atvertas Kristui, ar mes pasirengę 
liudyti Jį sunkiomis sąlygomis.

Kur būtume - mažoje kaimo bažnytėlėje, Šiluvos šventovėje ar kasdie
nių rūpesčių verpete, - Gema visada su mumis. Mes nuolat prašome jai 
stiprybės išlikti tikru žmogumi toje tamsos karalystėje, skleisti meilę nu- 
žmogėjusioje kalinių bendruomenėje.

[Parengė Stasė Belickienė]

[Ada Urbonaitė]

IŠ DIENORAŠČIO 
1980 m. spalio mėn. ses. Benvenutos Ados Urbonaitės bute padaryta krata. Paimta 
rašomoji mašinėlė, apie 300 egz. savilaidos knygų ir mašinraščiu spausdinti ankstes
nieji „Rūpintojėlio“ numeriai. Ses. Benvenuta tardyta Vilniaus ir Kauno saugume.

Kybartų klebono Sigito Tamkevičiaus finansiškai paremta, ji nusipirko naują 
rašomąją mašinėlę ir, nors netekusi kai kurių ankstesnių bendradarbių paramos, 
toliau tęsė „Rūpintojėlio“ leidimą, kartu jį redaguodama. Čia pateikiame kelias to 
sunkaus laikotarpio jos dienoraščio mintis.

Spalio 14 d. [Krata]
Mokytojau, šiandien leidai man širdimi pajusti Tavo žodžių tiesą: kad 

ir kas ištiktų, be Tavo valios ir žinios mums nė plaukas nuo galvos ne
nukris. Dėkoju Tau už Meilę! Suteik, kad visada tai atsiminčiau.

Spalio 20 d. [Vilniaus saugume]
Svarbiausia - būti ten, kur žmogaus siela geriau bręsta Amžinybei. 

Viešpatie, tik neleisk, kad būtų „fiktyvus“ mano gyvenimas, padaryk, kad 
nesimelsčiau vien tik lūpomis: Priimk, Viešpatie, visą mano laisvę.., bet 
širdimi ir visos savo būtybės atidavimu.

Lapkričio 1 d. [Po išpažinties]
Būk labai nusižeminusi, kai Viešpats teikia savo malones [kun. Pranas 

Račiūnas MIC],
Lapkričio 4 d.

Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. 
<...> O bailiams, neištikimiems, žudikams <...> ir visiems 
melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra 
antroji mirtis (Apr 21, 6-8).

Lapkričio 5 d. [Kauno saugume]
Nuo amžinosios mirties gelbėk mus, Viešpatie! Iš Tavo Rankų priimu 

visa, ką Tavo Meilė man siunčia. Laisvę priimu tik kaip didesnę atsako
mybę...

Lapkričio 8 d.
(Kai atrodė, kad vienų vienai našta nebepakeliama, paprašiau O.[tili- 

jos] kartu su manimi priimti Komuniją.)
O visa apimanti Meile, kaip gera, kai Tu mus panardini! O Šventųjų 

Bendravime, kokius nenusakomus džiaugsmus tu pradedi jau čia, žemėje!
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Lapkričio 16 d.

Kas gi jums pakenks, jei stropiai darysite gera? Bet jeigu jums ir tektų 
kentėti už tiesą, -jūs palaiminti! Jų gąsdinimo neišsigąskite ir nesu
trikite. Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Jėzų Kristų, vi
suomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie 

jumyse gyvenančią viltį. Bet tai darykite švelniai ir atsargiai, turėdami 
gryną sąžinę, kad šmeižiantys jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti 
dėl to, už ką jus šmeižia. Pagaliau, jei tokia būtų Dievo valia, verčiau 
kentėti už gerus darbus negu už piktus (1 Pt 3, 13-17).

Lapkričio 29 d.
Tavo mylinti Ranka, Viešpatie, pastatė mane ant plyno lauko. Nors čia 

ir nėra užuovėjos, bet daug toliau ir aiškiau matyti, - dėkoju Tau! Tiktai 
suteik ištvermės stovėti čia tol, kol Tu norėsi.

Lapkričio 30 d.
Viešpatie, ugdyk mumyse tikrą krikščioniškąjį humanizmą.
Neleisk, kad mes žemelę šią - žmonių planetą - apgyvendintume to

kiais keistais siaubūnais, kurie vienas kitą gąsdina ir vienas kito bijo.
Gruodžio 5 d.

Dieviškasis Vynininke, negailėk savo apkerpėjusios šakelės... Šventoji 
Dvasia, apvalyk ir pašventink, kad amžinasis Žodis galėtų manyje tęsti 
savo Įsikūnijimą.

Gema, kas rytą po Kryžiumi stovėsiu drauge su tavimi, kad tikėjimu ir 
meile būtų atnašaujama išganymą nešančioji Auka ir čia, Lietuvoje, ir ten, 
už Uralo.

Gruodžio 29 d.
Kai žvelgiu į prabėgusias dienas, matau, kad visada, kai buvo sun

kiausia, Tu, Neregimasis Dieve, atėjai regimu pavidalu.
Gruodžio 31 d.

Naujųjų metų proga atsiverčiu Psalmyną:
Būk ramus ir tvirtas.
Viešpačiu kliaukis, Jo keliais vaikščiok, - 
Jis išaukštins tave, kad paveldėtum žemę, 
duos matyt nedorųjų žlugimą.

Traukis nuo pikta, kas gera daryki, 
tai gyvenęs gyvensi.
Viešpats brangina teisybę, 
savo bičiulių apleisti nenori.

Viešpats pastiprina einančio žingsnius,
Jam maloni jo kelionė.
Nors tas sugriūva - neužsigauna.
Prilaiko jį Viešpats už rankos (Ps 36).
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K N Y G Ų  P A S A U L Y J E

Kun. Mečislovas Malinskls. AŠ VISAS DĖL TAVĘS.
(Lietuva, 1981. 81 p.)

Šioje knygelėje, kuri parengta pagal lenkų kalba Paryžiuje išleistą ilius
truotą knygą (Ks. Mieczyslaw Malinski. Caly dla Ciebie. Jan Pawel II. 239 p.), skaity
tojas supažindinamas su mums brangaus popiežiaus Jono Pauliaus II gy
venimo ir veiklos bruožais, gali žavėtis jo nepaprastai tauria asmenybe, 
geru mūsų dienų žmogaus pažinimu ir savo dvasią pamaitinti įvairiomis 
progomis pareikštomis jo mintimis.

Karolis Voityla gimė 1920 m. gegužės 18 d. nedideliame provincijos 
miestelyje Vadovicuose. Tėvai turėjo 3 vaikus: pirmoji duktė mirė vos 
gimusi, vyresnysis sūnus mirė jaunas, dar spėjęs tapti gydytoju, jau
niausias sūnus Karolis buvo vos 9-erių metų, kai mirė motina. Tėvas, 
uždaro būdo kariškis, dirbęs administracijoje, tapęs našliu nebeieškojo 
sau antros žmonos.

Karolis - guvus vaikas, gerai mokėsi mokykloje, sportavo, ilgas valandas 
leido gamtoje. Be to, patarnaudavo šv. Mišioms, priklausė Marijos sodalicijai, 
daug skaitė. Jam imponavo mokytojas Kotliarčykas, tikras meno židinys. Iš jo 
Karolis išmoko vertinti scenos meną ir klasikų kūrinius, pratinosi viešai 
kalbėti ir vaidinti scenoje. Karolis, baigdamas gimnaziją, buvo apsisprendęs 
studijuoti polonistiką. Tačiau tais pačiais metais prasidėjo karas. Šaudymai, 
kratos, Osvencimas... Karolis įsitaiso prie vieno fabriko darbininku. Vežioja 
akmenis ir vandenį fabriko katilams. Tais metais miršta tėvas.

Karolis įsijungia į Gyvąjį rožančių, kurio nariai kas savaitę susirenka, 
kalbasi apie vidinį gyvenimą - tiria save, kasdien užpildo klausimų lapelį, 
kaip dabar reikia gyventi. Būrelio vadovo Jano Tyranovskio asmenyje Ka
rolis suranda tokį žmogų, į kurį veržiasi visa jėga. Po Tankerėjo ir kitų 
dvasinio gyvenimo vadovėlių jis skęsta mąstymuose ir mistiniuose išgy
venimuose - jam sušvinta mistikų šv. Kryžiaus Jono ir šv. Teresės Avilietės 
vidinis grožis... Karolis tampa 15-os berniukų naujos grupės vadovu - jie 
visi jaučia atsakomybę už kitus, tad bando apaštalauti. Karolis daug 
meldžiasi, tačiau ir toliau atsidavęs scenai bei poezijai. Jam iškyla dilema: 
teatras ar bažnyčia, scena ar sakykla, būti artistu ar kunigu? Kuriuo keliu 
arčiau prieisi prie minios? Pagaliau apsisprendžia būti kunigu.

Kunigų seminarijos okupantų uždarytos, tad Krokuvos arkivyskupas 
kard. Adamas Sapieha ryžtasi rizikuoti: suburti jaunuolius, norinčius būti 
kunigais, ir rengti juos slaptai. Tokių susidaro keliolika. Karolis Voityla 
irgi prisistato kardinolui ir kimba į sausus vadovėlius.

Kai 1945 m. sausio 17 d. Raudonoji armija užėmė Krokuvą, kunigų 
seminarija legalizavosi - iš kard. Sapiehos rūmų persikėlė į savo patalpas. 
1946 m. kard. A. Sapieha suteikia Karoliui Voitylai kunigystės šventimus 
ir siunčia jį į Romą tolesnių studijų. Baigiantis studijoms, kun. Karolis su
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studijų draugu siunčiamas į Vakarų Europą susipažinti su pastoracijos 
būdais. Jie lankosi Prancūzijoje, Belgijoje. Grįžęs Romon, kun. Karolis iš
laiko visus egzaminus ir grįžta Lenkijon. Jogailos universitetas Krokuvoje 
jam suteikia daktaro laipsnį. Naujasis daktaras siunčiamas dirbti vikaru 
į nuošalią, nedidelę Negovicės parapiją. Čia pabuvęs vos metus, keliamas 
į Krokuvą eiti tas pačias pareigas Šv. Florijono bažnyčioje. Kun. Karolis 
daug meldžiasi, ilgai sėdi klausykloje, o prisiminęs Paryžių ir Belgiją ku
ria planus naujai, kitokiai pastoracijai. Jis organizuoja pasikalbėjimus su 
jaunimo grupėmis, rengia jiems ekskursijas į kalnus arba valtimis plaukioja 
ežerais. Tokios ekskursijos užtrunka net po dvi savaites: čia šv. Mišios ir 
Rožančius, giesmės ir atviri pokalbiai, diskusijos ir ginčai... 1951 m. kun. 
dr. Karolis atsideda vien mokslui. Dėsto kunigų seminarijoje socialinę 
etiką, o nuo 1954 m. pradeda profesoriauti Liublino katalikiškajame univer
sitete (kul). Nuo 1957 m. vadovauja etikos institutui Liublino universitete.

1958 m. rugsėjo 28 d. konsekruojamas vyskupu. Vyskupas dr. Karolis 
Voityla dirba ir mokslo srityje, rašo straipsnius ir knygas. 1960 m. pasi
rodo jo knyga „Meilė ir atsakomybė“, kurioje nagrinėjama žmogaus meilė 
žmogui, ypač vyro ir moters meilė. 1962 m. vysk. Karolis Voityla 23 
vyskupų grupėje vyksta į Vatikano II Bažnyčios Susirinkimą. Čia jis pasa
ko kalbą apie sakramentus, žmogaus asmens ir laisvės problemą, apskri
tai apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje. 1967 m. popiežius Paulius VI 
skiria 27 naujus kardinolus. Tarp jų yra ir Krokuvos metropolitas vysk. 
Karolis Voityla. Daugelį metų kard. Karolis Voityla - Vyskupų Sinodo 
narys, vienas iš trijų (jų iš viso yra 12) renkamų atstovauti Europai, todėl jam 
tenka dukart per metus lankytis Romoje.

1978 m. rugpjūčio 6 d. miršta pop. Paulius VI. Jo vieton rugpjūčio 26 d. 
išrenkamas kard. Albinas Lučianis. Naujasis popiežius praneša, kad jis lai
kysis Vatikano II Susirinkimo mokymo, tęs popiežių Pauliaus VI ir Jono 
XXIII programą.

Neturiu, - sakė jis, - nei popiežiaus Jono išminties, nei popiežiaus 
Pauliaus kultūros, bet esu jų vietoje, tad privalau Bažnyčiai tar
nauti. <...> Tikiuosi, jog paremsite mane savo maldomis.

Jis pasirinko Jono Pauliaus I vardą. Po 33 dienų popiežiavimo Jonas 
Paulius I mirė nuo širdies infarkto. Krokuvos kardinolas Karolis Voityla 
gedulinių šv. Mišių homilijoje kalbėjo:

Tiek iš jo laukėme, < ... > Su nuostaba žvelgiau į jį Siksto koplyčio
je. <...> Visa tai patvirtina rinkimų tikslingumą. <...> Kodėl taip 
įvyko? Jo pontifikatas tik prasidėjo. Jis pradėjo naują stilių Apaš
talų Soste. Stilius kupinas paprastumo, didelio kuklumo, nepaprastos 
pagarbos žmogui. Jis tą stilių paveldėjo iš savo pirmtakų, bet nuo 
pirmosios minutės jam suteikė savitą išraišką...

1978 m. spalio 15 d. naujuoju popiežiumi išrenkamas kard. Karolis 
Voityla, priėmęs Jono Pauliaus II vardą. Inauguracijos iškilmėse jis kalbėjo:
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Broliai ir seserys! Nebijokite kviesti Kristų ir priimti Jo valdžią. 
Padėkite popiežiui ir tiems, kurie jam atsidavę, tarnauti žmogui ir 
visai žmonijai. Nebijokite plačiai atverti durų Kristui ir Jo išganin
gai valdžiai! Atidarykite valstybių ekonominių bei politinių sistemų 
sienas, kultūros, civilizacijos ir pažangos plačiausias sritis! Nebijo
kite Kristaus! Jis žino, ką savo viduje turi žmogus! Jis vienas žino!

Toliau knygelėje aprašomos Šventojo Tėvo kelionės. Leidinys baigia
mas kelionės į Lenkiją aprašymu.

Bažnyčia atnešė Lenkijai Kristų, - kalbėjo popiežius, - tą raktą, 
kad ji galėtų suprasti didelę ir pagrindinę tikrovę, kokia yra žmo
gus. Nes be Kristaus neįmanoma iki galo suprasti, kas yra žmogus. 
Arba tiksliau - be Kristaus žmogus nepajėgia iki galo pats savęs 
suprasti: negali suprasti nei kas jis yra, nei kokia jo tikroji vertė, 
nei koks jo pašaukimas ir galutinis likimas. <...> Ir todėl negalima 
Kristaus pašalinti iš žmogaus veiklos bet kurioje žemės vietoje. 
<...> Šalinimas Kristaus iš žmogaus veiklos yra veiksmas, nu
kreiptas prieš patį žmogų...

Šventasis Tėvas apsilanko Osvencime, Bžezinkoje:
Ateinu ir klaupiuosi mūsų dienų Golgotoje. <...> Klaupiuosi iš 
eilės prie visų čia pakabintų lentelių, kur įvairiomis kalbomis sura
šyti atsiminimai Osvencimo aukų. <...> Minutei sustosiu su jumis 
prie plokštės hebrajų kalba. Tas užrašas sukelia prisiminimą tau
tos, kurios sūnūs ir dukterys buvo pasmerkti visiškam sunaikini
mui. <...> Plokštė su užrašu rusų kalba. Ir pro šį užrašą nevalia 
praeiti abejingai. <... > Per paskutinį karą žuvo 6 milijonai lenkų, 
penktoji tautos dalis. <...> Dar vienas šauksmas dėl teisės turėti 
savo vietą Europos žemėlapyje. <...> Dar vienas atsiskaitymas su 
mūsų laikų žmonijos sąžine! <...> Niekada jokia tauta negali plės
tis kitos sąskaita. <...> Stovime vietoje, kur apie kiekvieną tautą 
ir apie kiekvieną žmogų norime manyti kaip apie brolį...

<...> Pirma, negu jus paliksiu, prašau jūsų, kad tą dvasinį 
paveldą, kurio vardas LENKIJA, dar kartą priimtumėte su tikėjimu, 
viltimi ir meile - tokį, kokį mums Kristus įskiepijo per šv. Krikštą; 
kad niekada nesuabejotumėte, nepavargtumėte ir nenusiviltumėte; 
kad patys nenukirstumėte tų šaknų, iš kurių esame išaugę. Prašau 

jūsų, kad pasitikėtumėte nepaisydami jokio savo silpnumo, kad 
visada ieškotumėte dvasinės stiprybės pas Tą, kur tiek mūsų tėvų 
ir motinų kartą ją surasdavo; kad niekada nuo Jo neatsitrauktumė
te; kad niekada neprarastumėte tos dvasinės laisvės, iki kurios 
žmogų Jis išlaisvino; kad niekada nepaniekintumėte tos Meilės, kuri 
yra didžiausia, kuri spindėjo Kryžiuje, be kurios žmogaus gyveni
mas neturi nei šaknų, nei prasmės, - 

baigė popiežius savo paskutinę homiliją Lenkijoje.
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Žvelgdami į dabartinį Popiežių, tarsi dar kartą įsitikiname, kad Jėzus - 
Amžinoji Išmintis - neapsiriko, savo įsteigtosios Bažnyčios likimą sudė
damas į paprasčiausio mirtingojo - žvejo rankas. Juk Jis pats per visą 
amžių ilgatį vadovauja savo Bažnyčiai: Štai aš esu su jumis iki pasaulio 
pabaigos.

Dėkojame lietuviškosios knygelės parengėjui, kad jo mylinti širdis ir 
nepailstančios rankos praveria mums langą į platųjį pasaulį...

[Parengė Ada Urbonaitė]

Jz. [kun. Juozas Šalčius].
BIRŠTONO -  OLŠAUSKO BYLA FAKTŲ IR TEISĖS ŠVIESOJE

(1981. 202 p.)
Yra knygų, turinčių išliekamąją vertę, ir tokios knygos šiemet išėjo 

trečioji (savilaidos) laida, papildyta naujais duomenimis.
Galbūt tų senų (1928-1931) dalykų, vykusių prieš paskutinį karą, nebe

reikėtų kelti, jeigu gyvenimas nerodytų priešingai: pasėtas blogis nenu
nyksta, bet auga ir keroja. Ir šiandien spauda bei žodinė propaganda 
naudojasi šiuo sufabrikuotu siužetu siekdamos savo tikslų. Knyga turi 
tapti kovos įrankiu prieš katalikiškąją reakciją, bet lygia dalimi ir prieš 
buržuaziją, - 1947 m. rašė laiške rašytojas J. Šimkus savo draugui žur
nalistui J. Kauneckiui, ragindamas jį pasakyti žmonėms tiesą apie Olšaus
ką. Galimas dalykas, jog ir J. Šimkus nežinojo, kad tai nėra tiesa, o bjau
rus melas. Ir pats Kauneckis per vieną savo paskaitą užklaustas skaity
tojų, ar jis žinojo ką nors daugiau apie Olšauską, atsakė: Aš žinojau tik 
tai, ką parašiau.

Savo knyga „Birštono - Olšausko byla faktų ir teisės šviesoje“ autorius 
supažindina skaitytoją su prel. Konstantino Olšausko asmenybe, su jo 
veikla, turinčia didelę reikšmę tautai ir valstybei, su dokumentine jam 
inkriminuojamo nusikaltimo medžiaga. Totalitarinio režimo atstovai iš 
anksto pasmerkė prel. Olšauską, tą europinio masto visuomeninį veikėją - 
tiesų ir griežtą bei nepalenkiamą savo nusistatymuose kunigą, kad tuo 
būdu suduotų smūgį katalikų autoritetui.

Buvo ieškoma žmonių, - rašoma knygoje, - nebūtinai žinančių apie 
Birštono įvykį, bet tokių, kurie galėtų bent kiek apjuodinti, supur
vinti Olšausko asmenį ir sukelti visuomenėje kuo didesnį aliarmą. 
Pirmiausia tam buvo pajungta valdinė, kairiųjų bei geltonoji spau
da ir gandonešiai.

Iš tiesų toks spaudos šėlsmas tiesiog fanatizavo miniažmogius, bet ir 
kiekvienas kitas, negirdėdamas nieko iš objektyvios periodikos, o tik mi
nėtos spaudos šūksnius: „Iš prel. Olšausko atimtas pasas!“, „Kaip buvo 
suspenduotas prel. Olšauskas“, „Visuomenės sprendimas aiškus!“ ir t. t., 
ir pan., - buvo suklaidintas.
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Netgi ir patys teisėjai buvo labai paveikti tos spaudos propagandos. 
Advokatas E Leonas Vyriausiajame tribunole atšaukė savo ciniškus žo
džius, pasakytus apygardos teisme, teisindamasis, kad teismo metu tiek jis, 
tiek kiti teisėjai buvo labai paveikti spaudos psichozės. Arba teismo pirmi
ninkas J. Grigaitis, paklaustas savo žmonos, ar teismas turėjo įrodymų 
Birštono byloje pasmerkti prel. Olšauską, atsakė: Ne! Bet tokia buvo visuo
menės nuomonė. O kokia pikta spaudos propaganda tą visuomenės nuomo
nę suformavo ir koks buvo spaudimas iš vyriausybės teisėjams, J. Grigaitis 
nepasakė.

Vyr. tribunolas pripažino, jog tiesioginių įrodymų prieš Olšauską nėra. 
Bet, kaip galima įsitikinti iš knygoje pateiktų dokumentų, nebuvo ir netie
sioginių įrodymų. Nepaisant viso prokurorų bei kriminalinės policijos dar
buotojų triūso, Ustijanauskienės nužudymas buvo paslaptis. Tik baigiant 
nagrinėti šią bylą išaiškėjo naujos aplinkybės: Ustijanauskienė dirbo Len
kijos žvalgybai ir ta pati Lenkijos žvalgyba ją likvidavo, kai ji pasidarė 
kenksminga. Tačiau Vyr. tribunolas šią išryškėjusią aplinkybę atmetė ir, 
nors ir neturėdamas įrodymų, skubėjo kuo greičiau nuteisti prel. Olšauską 
kaip žudiką.

Knyga baigiama Žeimelio žydų, nužudžiusių veterinarijos gydytoją Avi
žienių, analogišku bylos sprendimu. Tik Žeimelio mėsininkų byloje teis
mas ieškojo įstatymuose plyšių, pro kuriuos galėtų ištraukti žudikus ma
žiausiai nubaustus, o Birštono byloje - kaip be nusikaltimo įrodymų nu
teisti Olšauską. Pirmoje lėmė politinis motyvas, antroje - pinigai.

[Parengė Ada Urbonaitė]

[ Jonas  Ambraz ie jus ]

A P I E  J U S T I N O  M A R C I N K E V I Č I A U S  K Ū R Y B Ą

Kūrinys, kuriame plačiai aprėpiama ir nūdieniškai įprasminama tau
tos gyvenimo visuma, jos istorinio vystymosi etiniai ir socialiniai pagrin
dai (Pergalė. 1980. Nr. 3). Taip J. Lankutis apibūdina Justino Marcinkevičiaus 
poemų dramų trilogiją, pavadindamas ją net šiuolaikiniu nacionaliniu 
epu. Algimantas Baltakis tokį suvokimą dar pagilina, teigdamas, jog joje 
išreikštas ieškojimas tautos dvasinių pagrindų, į kuriuos galima ir šian
dien atsiremti (Ten pat). Bet kas tai per pagrindai?

Sustokime prie vadinamųjų „Mažųjų poemų“, konkrečiai prie paskuti
nės, savo pavadinimu daug ką sakančios - „Homo sum“ (Missa brevis). 
Joje koncentruotai išreiškiama autoriaus poetinė žmogaus koncepcija, per
smelkianti taip pat ir jo dramų trilogiją.

Iš karštų pelenų 
kaip iš lizdo,
Juodas Paukštis pakyla,
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ir aš, jo šešėly parpuolęs, 
meldžiuosi:

Žmogau, 
teateinie tavo karalystė!
Teateinie karalystė tavo 
į žemę ir į mus!

Tikiu.
Palaimintas ir prakeiktas - tikiu.
Prikaustytas laiko galeroj - tikiu.
Rodydamas tau, mano kūdiki, 
tą juodą paukštį, 
kur sklando virš mūsų galvų - 
tikiu.

Tikiu į žmogaus karalystę, 
į jo kančią ir laimę, 
į griuvėsius ir pelenus, 
ir į savo prisikėlimą.
Ir į savo prisikėlimą 
tavyje, mano kūdiki, 
tavyje, mano žolele, 
tavyje, mano baltas balandi,

Tikiu - 
  Credo, quia Homo sum.

Quia nominor Homo.
Šio „tikėjimo išpažinimo“ bejėgiškumas pernelyg aiškus, kad būtų ver

tas platesnio svarstymo, tačiau jis ne tik bejėgiškas, bet ir savotiškai tra
giškas, nes Just. Marcinkevičius vis dėlto talentingas poetas, ir tas pseudo
tikėjimas daug ant ko jo kūryboje uždeda štampą pseudo. Pseudogilumas, 
pseudotragizmas, ko nepasakysi, pavyzdžiui, apie Nyčės arba Kamiu kūry
bą. Nes mirties be prisikėlimo jie nevadina prisikėlimu, o vadina tikruoju 
vardu - mirtimi, taigi iš tragiškų dalykų nebando daryti operetės. Tai on
tologinė dalyko pusė. Kita - žmogaus kaip „tikėjimo objekto“ tinkamumas 
tokiam vaidmeniui. Tėve mūsų maldoje žodžiai teateinie tavo karalystė 
išreiškia prašymą ir kartu troškimą kažko absoliučiai tobulo ir teisingo. 
Krikščionys tuo prašymu kreipiasi į Dievą, o Just. Marcinkevičius tais pa
čiais žodžiais - į žmogų. Jis taip pat norėtų kažko tobulo:

Bet Katedra privalo būt teisinga!
O jei bent vienas melo akmenėlis 
į pamatus paklius - tai vargas jai 
Ir tau, ir mums visiems! (Katedra, p. 70).

Neįgyvendinamą uždavinį iškelia Just. Marcinkevičius savo dievui ir ne 
vien dėl to, kad žmogus mirtingas, bet ir dėl moralinio ribotumo. Autorius 
ir pats tai pastebi. „Katedroje“ į Lauryno lūpas jis įdeda tokius žodžius:
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Gyvenimas - skurdus, vargingas, menkas,
Gyvenimas - beprasmiškas ir tuščias, - 
Štai mūsų atgaila ir mūsų kryžius!
Gyvensime - todėl, kad nieko kito 
Nesugebam, nemokam, nepajėgiam.
Gyvensim - valgysim, vaikus gimdysim,
Gyvensim - riesimės dėl duonos kąsnio,
Dėl padėties, dėl postų, dėl medalių.
Gyvensim... Taip, gyvensim! Dieve mano,
Už ką Tu mus gyvenimu baudi?

Po to ištisa lavina užgriūva Katedrą:
A, tu tyli! Šalta ir abejinga,
Tu stovi ir stovėsi. Į tave 
Suduš istorijos ir laiko bangos,
Žmogaus didybė ir menkystė. Viskas - 
Ir vergija, ir laisvė. Viskas viskas.

Stebėtoja esi, o ne dalyvė.
Tai kam gi tokia bereikalinga?
Kad į save surinktum visą melą,
Žmogaus iliuzijas ir jo kančias?

Tai kas tu - sandėlis? O, prakeikimas!
Kaip tu gali stovėt, kai viskas griūna?
Kaip tu gali tylėt, kai viskas rėkia?

(Išsitraukęs kardą įnirtingai kerta Koloną.)
Štai taip! Štai taip! Sugriūk ir po griuvėsiais 
Palaidok viską. Nieko nepalik.
Nėra tėvynės - paskutinio ramsčio,
Kuris dar laikė mus abu.

Šiame monologe pasigirsta lyg ir tikro tragizmo gaidos, bet... Pasiaiš
kinkime Katedros simboliką. Ji nevienalytė. Viena vertus, ji - visų žmogiš
kų vertybių ideali sintezė, Tėvynės simbolis, kita vertus - ji vis dėlto 
krikščionybės šventovė. Į šią jos „pusę“, kaip atrodo, nukreipta visa cituo
toji rūstybė. Čia paaiškėja svarbiausia autoriaus klaida (sąmoninga ar 
nesąmoninga) - pagrindinių vertybių sukeitimas. Krikščioniui Katedros 
esmė - ne kolonos, ne sienos, ne žmogiškųjų vertybių kevalas; jis neturi 
iliuzijų - supranta, kad į jo statomas sienas „melo akmenėlių“ paklius 
neišvengiamai. Katedros esmė ir pagrindas jam yra TAI, ką žymi mirksinti 
liepsnelė prie altoriaus. Kol toji liepsnelė žymi ne tik atskiro žmogaus, bet 
ir Tėvynės ryšį su Dievu - nors ir viskas griūtų, Tėvynė nebus po griuvė
siais palaidota. Net jei Katedra bus visiškai sugriauta, bet toji liepsnelė 
pasklis ir išliks žmonių širdžių katedrose, išliks ir Tėvynė.

Justinas Marcinkevičius, kaip matėme, aprašo viską atvirkščiai. Tačiau 
iki čia dar yra lyg ir tikro tragizmo - tragizmo žmogiškosios kūrybos,
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pasišovusios vien savo jėgomis sukurti kažką absoliučiai tobulo, bet at
sidūrusios prie „sudužusios geldos“ ir iš nevilties maištaujančios. Visa tai 
būtų, jei neskaitytume toliau:

Kertu tave, tarytum pats save,
Aš negaliu... Atleisk, aš negaliu!

(Perlaužia kardą, numeta jį, pats sukniumba prie Kolonos, apsikabina ją, verkia.) 
Atleisk, mieloji! Aš nebegaliu.
Gyvenk! Gyvenk, nors ir kažin kas būtų.
Būk mūs panteonu ir mauzoliejum,
Jei Katedra nesugebėjai būti.
Priimki viską, ką tau beatneštų 
Ir mes, ir būsimosios kartos. Viską.
Priimki viską. Nieko neatmesk...

Ir taip tragedija virsta farsu... „Maištas“, pasirodo, tiksliai apskaičiuotas. 
Kardas numetamas į šalį - paliekama ir Tėvynė, ir patriotizmas, ir mūsų 
puikioji kalba. Tačiau visos tos vertybės perkeliamos į kitą plotmę - mirties 
plotmę... Juk panteonas ir mauzoliejus - tai mirusiųjų karalystė. Jie turi 
prasmę, kai virš jų kyla gyva katedra, tačiau jei pati katedra verčiama mau
zoliejum (gerokai primenančiu „Paveikslų galeriją“), tai... ratas užsidaro...

Jei šią temą būtų paėmę Nyčė, Kamiu ar pagaliau Šekspyras, jie būtų 
įkaitinę ją iki raudonumo ir abejonės bei netikėjimo būsenos tragizmą 
atskleidę tikrai sukrečiančia įtampa. O dabar, deja, - nei tragedija, nei 
komedija, nei juo labiau - nacionalinis epas...


