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ŠVENTASIS PRANCIŠKAU, 
viso pasaulio savastie, pažadink ir mūsų Tėvynę naujam kilnes
niam gyvenimui. Išskaidrink mūsų dvasią, padėk mums įveikti 
traukos jėgą ir pakilti virš juodos žemelės. Saugok, kad nepa
glemžtų mūsų tamsa ir dvasios skurdas, parenk mus skrydžiui 
aukštyn. Mokyk mus mylėti Kristų, kaip tu Jį mylėjai. Tegul meilė 
Kristui iškelia mus virš žmogiškųjų aistrų siūbavimo ir išmoko 
pakęsti, atleisti, mylėti.

Tegul padaro mus viena Kristuje.

Jonas Paulius II

Ž M O G U S  N E G A L I  G Y V E N T I  B E  M E I L Ė S

Žmogus pats sau pasidaro nesuvokiama esybe ir jo gyvenimas netenka 
prasmės, jeigu jo neapima meilė, jei jis nesutinka, nepajunta jos ir kaip 
nors nepadaro jos savastimi, jei negali būti jos gyvas dalyvis. Ir būtent 
todėl Kristus - Atpirkėjas <...> tobulai išreiškia žmogų pačiam žmogui. 
Tai yra toji, sakytume, Atpirkimo paslapties vertė žmogui. Žmogus atran
da joje savo tikrąją didybę, kilnumą ir savo kaip žmogaus vertę. Atpirkimo 
paslaptyje žmogus naujai patvirtinamas, tarsi naujai išreiškiamas - nau
jai sukuriamas!

Nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra 
nei vyro, nei moters: visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje!

Žmogus, kuris nori iki galo save suprasti - ne pagal kokius nors at
sitiktinius, dalinius, kartais paviršutiniškus ar netgi tariamus savo paties 
esybės kriterijus ir mastus - privalo su savo nerimu ir netikrumu, taip pat 
ir su savo silpnumu bei nuodėmingumu, su savo gyvenimu ir mirtimi 
priartėti prie Kristaus. Žmogus turi tarsi įeiti į Jį, turi persiimti visa įsi
kūnijimo ir Atpirkimo tikrove, asimiliuoti ją, idant galėtų atrasti save. 
Jeigu žmoguje įvyksta šis esminis procesas, tada jo vaisius, šalia Dievo 
garbinimo, būna ir gili nuostaba pažvelgus į save patį. Kokią vertę Kūrėjo 
akyse privalo turėti žmogus, jeigu jis nusipelnė tokio galingo Atpirkėjo, 
jeigu Dievas atidavė savo vienatinį Sūnų tam, kad jis, žmogus, nepražūtų, 
bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Būtent toji nuostaba dėl žmogaus vertės bei garbingumo pripažinimo 
ir vadinasi Evangelija, arba Geroji Naujiena. Dar kitaip ji vadinasi krikš
čionybė. Ji nulemia Bažnyčios pasiuntinybę pasaulyje - taip pat, o gal net 
labiau, - ir šių dienų pasaulyje. Toji nuostaba, o kartu ir įsitikinimas, 
tikrumas, kurio esmė yra tikėjimo tikrumas ir kuris nepastebimai gaivina 
kiekvieną tikrojo humanizmo apraišką, - yra kuo glaudžiausiai susijęs su
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Kristumi. Kartu jis nužymi Kristaus vietą - Jo, sakytume, ypatingą teisę 
veikti žmogaus ir žmonijos istorijoje.

Bažnyčia, kuri nuolat kontempliuoja Kristaus paslaptį, visu tikėjimo 
tikrumu žino, kad per kryžių įvykęs Atpirkimas suteikė žmogui tikrąją 
vertę ir jo egzistencijos žemėje prasmę, kuri didele dalimi buvo prarasta 
per nuodėmę. Todėl Atpirkimas ir įvyko Velykų slėpinyje, per kryžių ir 
mirtį vedančiame į Prisikėlimą.

Tad pagrindinis visų epochų, o ypač mūsų epochos Bažnyčios uždavi
nys yra siekti, kad Bažnyčia vis kreiptų žmogaus žvilgsnį ir visos žmoni
jos supratimą bei patirtį į Kristaus paslaptį, kad padėtų visiems žmonėms 
dalyvauti Atpirkimo gelmėje, kuri yra Jėzuje Kristuje. Taip pasiekiamos 
didžiausios žmogaus gelmės: žmogaus širdis, žmogaus sąžinė, jo svar
biausi reikalai.

(Iš enciklikos Redemptor hominis)

A S Y Ž I A U S  N E T U R T Ė L I S

Pranciškus Asyžietis

SAULĖS GIESMĖ
Aukščiausias, kilniausiasis Viešpatie, geriausiasis Tėve! 

Dėkingų širdžių mūs lai skamba galingai 
Tau garbės ir meilės giesmės.
Taip. Tau priklauso mūsų giesmės, Aukščiausiasis!
Nors niekas ant žemės neįstengia 
Tau vertai dėkot ir giedot Tavo šlovę.

Pagirtas būk, Viešpatie, visų sutvėrimų: 
ir meilaus spindėjimo seselės Saulutės - 
kasdien ji mums šviečia linksmai ant dangaus.
Kaip puikiai galingai ji siunčia
savo spindulius į neišmatuojamą Visatą, -
tikrai, mano Dieve, ji - Tavo paveikslas!

Pagirtas būk, Viešpatie, Mėnulio mūs brolio, 
žvaigždžių legionų, kur žiba, 
mirgėdamos nakčia ant dangaus 
taip aiškiai, gražiai.

Pagirtas būk, Viešpatie, mūs brolio vėjelio, 
dangaus mėlynės, ūkų ir griausmų.
Nes visa tai duoda pasauliui gyvybės, jėgų.

Pagirtas būk, Viešpatie, brolelio šaltinio - 
naudingai čia trykšta, 
sruvena tyliai, nuolankiai iš uolų gėrimas.
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Pagirtas būk, Viešpatie, sesutės ugnelės, - 
galingai ji dega, liepsnoja ir žiba, 
ir meiliai nušviečia mums tamsą nakties.

Pagirtas būk, Viešpatie, sesutės - motutės žemelės, - 
be poilsio ji duoda vaisius ir audžia gėlynus.

Pagirtas būk, Viešpatie, visų, 
kurie priešams iš meilės atleidžia ir meldžias, 
ligoj ir varguos Tau dėkoja.

Laimingi, laimingi, kur kenčia ir laukia 
kantrybėj ramiai atsidavę Jo valiai - 
iš Jo, iš Jo apturės jie vainiką garbės.

Pagirtas būk, Viešpatie, mūs sesės - kūno mirties, - 
jos niekas, kas gyvas, šioj žemėj išvengti negali...

Vargas tiems, kas nuodėmėse miršta neapsivalęs! 
Laimingi pamilę švenčiausiąją Valią! - 
Antros mirties jie nebekentės!

(Iš vokiečių k. vertė Vynmedžio Šakelė)

[Ada Urbonaitė]

Š V E N T A S I S  P R A N C I Š K U S  A S Y Ž I E T I S
(1182-1226)

Šiais metais katalikiškasis pasaulis plačiai mini šv. Pranciškaus Asy
žiečio gimimo 800 metų jubiliejų. Ne tik savo laikais, bet ir vėlesniais 
amžiais šv. Pranciškus buvo stiprus impulsas kovai su blogiu, siekti gėrio. 
Toks jis yra ir šiandien. Jis teikia naujos vilties, jėgų ir drąsos.

Pranciškus gimė 1182 m. (spėjama, rugsėjo mėnesį) mažame Asyžiaus mies
telyje Apeninų kalnų atšlaitėje, 120 km į šiaurę nuo Romos. Jo tėvas 
Pjetro Morikonis, pagal savo tėvą Bernardą pavadintas Bernardone, buvo 
pirklys, vienas turtingiausių Asyžiaus gyventojų; motina Pika de Burle
mont buvo prancūzė, kilusi iš kilmingos Provanso šeimos.

Pasakojama, kad Pranciškaus motina, nors prižiūrima geriausių gy
dytojų, kentė didelius skausmus ir ilgai negalėjo pagimdyti. Staiga prie 
namų pasirodė nepažįstamas keleivis ir paragino nunešti gimdyvę į tvar
tą, paguldyti ant šieno, - tada ji pagimdysianti. Nors tai atrodė labai 
keista ir beprasmiška, bet artimieji, kad sąžinė nepriekaištautų, jog ko 
nors nepadarė gresiant mirtinam pavojui, nunešė ją į tvartą ir paguldė 
ant šieno.

Keistas dalykas, - pasakoja Vadingas apie šį atsitikimą, - tuojau be 
jokios pagalbos ir be jokių skausmų, gulėdama ant šieno Pika 
pagimdė šią ryškiąją Žvaigždę! O palaimintas Vaikeli, kuris nuo 
pirmojo gyvenimo momento buvai panašus į savo Išganytoją!
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Ši legenda mums tarsi sako, kad šv. Pranciškus buvo pašauktas gyven
ti paprastai ir kad bet koks turtas jam buvo kliūtis vykdyti šį pašaukimą, 
net kliūtis ateiti į pasaulį.

Pirmuosius metus motina neišleido iš akių savo sūnelio, pati jį maitino 
ir globojo. Paaugusį patikėjo dvasininkams, vadovavusiems mokyklai Asy
žiuje. Baigus mokslą, tėvas norėjo padaryti jį savo įpėdiniu. Pranciškus 
atrodė būsiąs apsukrus pirklys, nors ir labai skyrėsi nuo tėvo: tėvas buvo 
didžiausias gobšuolis, o sūnus be galo dosnus ir didžiadvasiškas. Kartą 
elgeta, prašęs išmaldos Dievo vardu, išėjo nieko negavęs. Tai pastebėjęs 
Pranciškus išbėgo iš parduotuvės ir jį pasivijęs dosniai apdovanojo. Nuo 
to laiko jis įžadu įsipareigojo nieko neatsakyti tam, kas prašys Dievo 
vardu, ir tai tesėjo, nors kartais ir daug kainuodavo.

Antroji dorybė, kuri spindėjo Pranciškaus sieloje, buvo skaistumas. Ją 
Pranciškus išsaugojo tokią tyrą, kaip reta kas iš Dievo išrinktųjų. Toks 
Pranciškaus sielos tyrumas darė didelį poveikį jaunimui. Iškilmingiau
siuose ir linksmiausiuose sambūriuose niekas niekuomet neužsimiršdavo - 
nei žodžiu, nei juoku neleisdavo sau liežuvio smailinti, kad neįžeistų 
kuklumo: Pranciškaus akivaizdoje net lengvabūdžiai nedrįsdavo dvipras
miškai kalbėti ir laikydavosi labai kukliai.

Linksmas ir kilniadvasis, mėgstantis pajuokauti ir uždainuoti, Pran
ciškus traukdavo dieną ir naktį su savo draugais per Asyžiaus 
miestą. Jie lėbaudami išleisdavo viską, ką tik gaudavo ar užsidirb
davo (Tres socii).

Pranciškus nujautė, kad jo laukia kažkas nepaprasto, bet jis dar nesu
prato Dievo balso ir nenumanė, kokiam kilnumui yra skirtas: jam atrodė, 
kad toji nuojauta susijusi su žemiškąja garbe ir didybe. Prasidėjus kovoms 
tarp kaimyninių miestų, Pranciškus tuoj įsitraukė į karą už savo gimtąjį 
Asyžių. Netrukus buvo sužeistas ir su kitais draugais paimtas į nelaisvę. 
Ten jis išliko tuo, kas buvo ir jaunimo būryje, - vadas. Kaip mūšyje rodė 
didvyriškumą bei drąsą, taip ir nelaisvėje - proto pastabumą, dvasios 
ramybę ir nuolankų atsidavimą Dievo valiai. Paklaustas draugų, kaip jis, 
būdamas nelaisvėje, gali išlaikyti tokią stiprią dvasią, atsakė:

Mielieji, užjaučiu jūsų likimą, bet aš ir tarp tų sienų uždarytas 
jaučiuosi visai ramus. Dabar jūs matote mane apkaustytą retežiais, 
netrukus pamatysite garbinamą visame pasaulyje.

Paleistas iš nelaisvės, Pranciškus vėl pasinėrė į pasaulį. Nuoširdžiai 
sutiktas savo draugų, jis tęsė tą patį linksmą gyvenimą. Vargas ir kančia 
šventajam padeda greičiau šventėti, - sako šv. Bonaventūras. Tad ir Pran
ciškui Dievas suteikė ilgą ir sunkią ligą. Ligos metu Pranciškaus siela 
buvo parengta priimti Šventosios Dvasios dovanas. Liga buvo sunki kū
nui, bet išganinga dvasiai. Pranciškus visai pasikeitė - liovėsi žavėjęsis 
ankstesniu gyvenimo būdu. Bet taip pasikeitusiam jam atrodė, kad jis 
turįs iškilti virš kitų. Pradėjo prabangiai rengtis ir atrodė tarsi kunigaikščio
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sūnus. Tačiau Dievas jam buvo skyręs dvasines aukštumas. Kartą Pranciš
kus išvyko už miesto pasivaikščioti ir sutiko kilmingą, bet labai neturtingą 
jaunuolį. Pranciškus buvo nedaug pinigų pasiėmęs, tad nutarė grįžęs namo 
gausiai jį apdovanoti. Tačiau tą pačią akimirką jis taip gyvai išvydo Jėzaus 
neturtą ir buvo taip sujaudintas, jog tučtuojau nusivilko savo brangiuosius 
drabužius, atidavė riteriui, o pats užsivilko jo apšiurusias kuklias drapanas.

Kitą naktį Pranciškus sapne išvydo didelę ir gražią pilį, pilną kariškos 
amunicijos. Visos sienos buvo nukabinėtos šalmais, skydais, kardais ir 
kitais ginklais. Kai jis norėjo sužinoti, kam šis gausus ginklų sandėlis 
priklauso, išvydo prieš save Jėzų, rankoje laikantį tuos drabužius, kuriais 
buvo aprengęs neturtingą riterį, ir išgirdo žodžius:

Kaip dovana už tavo gailestingumą neturtingam riteriui, viskas 
priklauso tau ir tavo kariams, kurie stos su tavo vėliava.

Anksti pabudo Pranciškus, džiaugdamasis matytu regėjimu, svajodamas 
apie karišką garbę. Jis pasiryžo stoti pas vieną žymiųjų to meto vadų, kurį 
pats popiežius Inocentas III siuntė kovoti už bažnytines žemes. Pranciškus 
išvyko iš Asyžiaus į Apuliją. Tą pačią dieną pasiekė Spoletą, ir čia buvo jo 
žygio pabaiga. Kai atsigulęs jis svajojo apie būsimąją garbę, išgirdo aiškų 
balsą, jam sakantį: Pranciškau, kas gali tau parodyti daugiau gerumo: 
ponas ar tarnas? Turtingas ar vargšas? Pranciškus tuojau atsakė: Be abejo, 
tai padaryti geriau gali ponas negu tarnas, turtingas negu vargšas. - Tad 
kodėl dėl tarno palieki poną, dėl menko žmogaus - turtingiausią Dievą?

Pranciškus suprato, kad kalbama apie jo kariškus planus ir šv. Pau
liaus pavyzdžiu paklausė: Viešpatie, ką nori, kad daryčiau? Balsas atsa
kė: Grįžk į savo tėviškę. Regėjimą, kurį neseniai matei, reikia visai kitaip 
suprasti. Visa, ką jis reiškia, turi išsipildyti dvasine prasme...

Pranciškus tuojau grįžo Asyžiun. Nors ir ne iš karto pakeitė savo gy
venimo būdą, bet buvo jau nebe toks, koks buvęs. Kartais jis taip susi
mąstydavo, kad visai užmiršdavo aplinką. Vieną kartą draugai juokauda
mi klausia: Pranciškau, ko taip susimąstei, turbūt manai vesti? Pranciš
kus gyvai, bet rimtai atsakė:

Tikrai, atspėjote! Bet aš galvoju apie tokią kilmingą, tokią turtingą 
ir gražią sužadėtinę, kokios pasaulyje dar niekas nėra matęs.

Pranciškaus biografai, cituodami šiuos žodžius, juos laiko tikrai Dievo 
įkvėptais. Netrukus jo įsteigto Ordino griežtas neturtas - toji evangelinė 
dorybė - turėjo būti ta nepalyginamoji Pranciškaus sužadėtinė. Pranciškus 
pradėjo visiškai šalintis pasaulio. Metė prekybą, kur kartu su tėvu dirbo. 
Atsiskyrė nuo draugų ir ieškojo nuošalių vietų, kur galėtų ilgas valandas 
praleisti melsdamasis. Pranciškui buvo aišku, kad turi pasiaukoti vien 
Dievui, tik dar nežinojo, kokiu būdu. Ant vieno kalno jis susirado urvą, 
kur kasdien ateidavo melstis. Čia jis labai nuolankiai ir karštai melsdavo 
Dievą apreikšti savo valią. Maldoje Šventoji Dvasia leido suprasti, jog 
dvasinio gyvenimo pamatas yra atsižadėti pasaulio ir nugalėti save.
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Netrukus Dievas leido įvykti nuostabiam įvykiui švento naujoko dvasiai 
išmėginti ir čia jis, Dievo malonės remiamas, išėjo nugalėtojas.

Kartą Pranciškus jodinėjo gražiu Spoleto slėniu ir netikėtai visai arti 
išvydo raupsuotąjį. Pranciškus labai šlykštėjosi raupsuotaisiais. Pirmoji 
mintis buvo - greitai pasišalinti. Tačiau, prisiminęs savo pasiryžimą, Pran
ciškus neapsisuko joti atgal, o nulipo nuo žirgo ir, įspraudęs į apipuvusią 
ranką pinigų, apkabino ir pabučiavo žaizdomis bei šašais aptekusį veidą. 
Dievas padėjo Pranciškui atlikti tą didvyriškiausią darbą, koks pasitaiko 
žmogui žemėje, - nugalėti save patį. Atlikęs šį herojišką meilės veiksmą, 
Pranciškus vėliau visą gyvenimą jautė didžiausią pasigailėjimą ir užuo
jautą šiems nelaimingiesiems.

Kartą vienatvės tyloje, Dieve paskendęs, Pranciškus savo miegamaja
me išvydo Kristų, prikaltą prie kryžiaus. Tas reginys padarė jam tokį 
didelį įspūdį, jog išliko visam gyvenimui. Prieš mirtį Pranciškus, prisimi
nęs tą regėjimą, rašė, jog nuo to laiko jo širdis prisipildė tokios užuojau
tos, kad be ašarų negalėdavo prisiminti kenčiančio Kristaus.

Tuo laiku didžiausias Pranciškaus rūpestis buvo vargšai ir nelaimingi 
raupsuotieji. Jiems jis tarnavo ir juos globojo. Pranciškus suprato, kad 
visai kitas dalykas yra duoti išmaldą, negu alkanam ir nuskurdusiam ją 
priimti. Tad nutarė savanoriškai tapti elgeta ir pats tai patirti. Kadangi 
savo krašte tai daryti buvo nepatogu, Pranciškus išvyko Romon aplankyti 
šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus kapų. Ten jis apsikeitė drabužiais su 
skurdžiausiai apsirengusiu elgeta ir visą dieną praleido elgetaudamas. 
Atlikęs šį ypatingą noviciatą, kur dieviškojo Mokytojo pavyzdžiu pradėjo 
pamilti neturtą, Pranciškus paliko Romą ir grįžo Asyžiun. Vos tik pasijuto 
tarp savųjų, žemiški malonumai kaip niekuomet vėl ėmė jį vilioti. Tačiau 
šių pagundų bandomas jis padvigubino maldingumo ir atgailos pratybas. 
Juo smarkiau jį puolė pragaras, juo nuoširdžiau jis puolė į Dievo prie
globstį ir karšta malda bei Dievo malone laimėjo pergalę.

Dievas vis aiškiau pradėjo šaukti Pranciškų atsiduoti vien Jo tarnystei. 
Kartą Pranciškus užėjo į Šv. Damiano bažnytėlę ir su didžiausiu maldin
gumu kalbėjo:

Didysis, Garbingiausiasis Dieve ir mano Viešpatie, Jėzau Kristau, 
maldauju, apšviesk mane ir išsklaidyk mano dvasios tamsumas. Su
teik man tikrą tikėjimą, stiprią viltį ir tobulą meilę. Padaryk, kad 
Tave, savo Viešpatį, pažinčiau ir visame ištikimiausiai Tavo valią 
vykdyčiau. Amen. Jis aiškiausiai išgirdo nuo kryžiaus sklindantį bal
są: Pranciškau, eik ir atstatyk mano Namus, nes jie baigia griūti.

Gautąjį pavedimą Pranciškus suprato raidiškai ir ėmė galvoti apie baž
nytėlės remontą - suremontavo keletą apirusių bažnytėlių. Vėliau, Šven
tosios Dvasios apšviestas (kaip jis pats broliams sakė), jis suprato, jog tas 
dieviškas balsas jį šaukė taisyti Visuotinę Bažnyčią, už kurią Dievo Sūnus 
praliejo savo Kraują ir kurią labai reikėjo gelbėti.



RŪPINTOJĖLIS. 1982. Nr. 18 767

Pranciškus, laimingas, kad vykdo Dievo valią taip, kaip jis manė pri
valąs vykdyti, visas dienas praleido prie Šv. Damiano bažnytėlės, arba ją 
remontuodamas, arba melsdamasis, užmiršęs ne tik pasaulj, bet ir na
mus. Tačiau neilgai tuo džiaugėsi. Pranciškaus tėvas buvo išvykęs, kai 
vyko tos didžiosios permainos jo gyvenime. Grįžęs išgirdo, kas darosi su 
jo sūnum, ir visu griežtumu, kokį tik galėjo sugalvoti piktas ir staigus 
žmogus, nusprendė sutvarkyti sūnų, kad šis nesivalkiotų po Asyžiaus 
apylinkes, sekiojamas ir pašiepiamas būrio vaikų. Tačiau greit įsitikino, 
jog niekas negali Pranciškaus atitraukti nuo pasiryžimo tarnauti tik Die
vui. Tada tėvas ryžosi nors savo turtus apsaugoti ir atėmė iš sūnaus 
paveldėjimo teisę. Byla atsidūrė pas Asyžiaus vyskupą. Čia Pranciškus ne 
tik pats atsisakė paveldėjimo teisės, bet ir, pasilikdamas vien su ašutine, 
nusivilkęs viršutinius šilkinius drabužius ir pinigus, kiek dar jų turėjo, 
sudėjo prie tėvo kojų, tardamas:

Iki šiolei aš vadinau tave savo tėvu, nuo dabar drąsiau galėsiu 
sakyti Dievui: „ Tėve mūsų, kuris esi danguje, Tavyje sudedu visas 
savo brangenybes ir visą viltį“.

Apsivilkęs jam ten duotu senu vyskupo tarno apsiaustu, Pranciškus 
išėjo į artimiausius kalnus, kad čia vienui vienas galėtų glaudžiau susi
jungti su Dievu ir lengviau išgirsti )o balsą. Tačiau nors ir ilgai meldėsi, 
tuokart aiškaus atsakymo negavo. Kadangi jo širdis buvo kupina artimo 
meilės, tai nebegalėdamas dalyti turtų, nes jų jau neturėjo, atidavė save 
patį - nuėjo į raupsuotųjų ligoninę ir labai pasiaukojamai jiems tarnavo: 
šlavė kambarius, tvarkė lovas, apiprausdavo visą kūną, dvokiantį ir ap
tekusį užkrečiamais šašais, tvarstydavo žaizdas, nesibjaurėdamas išspaus
davo pūlius, ir, norėdamas visiškai save įveikti, bučiuodavo jų žaizdas. 
Dievas suteikė Pranciškui gydymo nuo raupsų malonę, ir per savo gyve
nimą jis nemažai jų išgydė kryžiaus ženklu ir malda.

Praėjo dveji metai, kai Pranciškus, nutraukęs ryšius su pasauliu, atsi
davė vien tik Dievui. Pragyvenimui jis užsidirbdavo paprastais darbais 
arba Gubijo raupsuotųjų prieglaudoje su raupsuotaisiais dalijosi duona. 
Kartais susitikdavo gatvėje savo tėvą, kuris liedavo jam savo įtūžį, kar
čios paniekos sulaukdavo ir iš kitų artimųjų. Bet jis tvirtai ir neabejoda
mas ėjo savo keliu. Netoli Angeliškosios Švč. Marijos koplytėlės Pranciš
kus aptiko apirusią lūšnelę, ir ji virto maloniausia jo buveine. 1209 m. 
pavasarį Pranciškus paprašė kunigą, kad paaukotų jo intencija šv. Mišias 
koplytėlėje. Mišių Evangelijoje Pranciškus suvokė patvirtinimą to, ką šir
dies gilumoje laikė savo pašaukimu. Tai Kristaus žodžiai apaštalams: 

Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų savo kapšams pri
kimšti; nei kelionmaišio, nei dvejų marškinių, nei kurpių, nei laz
dos, nes darbininkas vertas savo valgio.

Pranciškui pasidarė aiški apaštalo misija ir jis pajuto turįs jėgų tuos 
reikalavimus visiškai įvykdyti. Tuoj nusijuosė odinį diržą ir savo prastą
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kaimietišką apsiaustą susijuosė virve, sakydamas: Štai ko ieškojau, štai 
ko visa širdimi troškau!

Šventoji Dvasia, palenkusi Pranciškų iš išorės vilkėti taip, kaip nori 
Išganytojas iš savo apaštalų, ir širdyje jam pažadino apaštalo dvasią. Šir
dyje Pranciškus išgirdo Dievo Sūnaus žodžius, kuriais Jis siuntė savo mo
kinius skelbti Evangelijos visam pasauliui ir Jam užkariauti Jo brangiau
siuoju Krauju atpirktas sielas. Pranciškus troško kuo greičiau pradėti tai 
vykdyti. Nors jokių kunigystės šventimų jis neturėjo, vyskupui leidus, kaip 
tais laikais buvo Įprasta, ėmė sakyti pamokslus ir mokyti tikėjimo tiesų.

Pranciškaus apaštalavimas darė didelį poveikį. Daug didelių nusidėjėlių 
pabudo tikrai atgailai, daug dievobaimingų sielų kreipėsi į jį patarimų. 
Atsirado ir tokių, kurie ne tik stebėjosi ir žavėjosi jo gyvenimo būdu, bet 
ir panoro juo sekti. Pirmieji jo sekėjai buvo Bernardas Kvintavalietis, Petras 
Katanietis ir Egidijus. Pranciškus reikalavo, kad jo sekėjai parduotų savo 
turtus ir tik tada ateitų pas jį. Su tais bičiuliais Pranciškus apsigyveno 
apleistoje lūšnelėje prie Rivo-Torto. Bet neilgai jie ten nuošalėj ir maldoj 
džiaugėsi. Pranciškus paragino ir juos eiti apaštalauti, - kalbėti, ką Šventoji 
Dvasia jiems nurodys, mokyti tikėjimo tiesų ir raginti į atgailos gyvenimą. 
Bernardą su Petru išsiuntė į šiaurės Italiją, o pats su Egidijum išėjo į rytus. 
Tai buvo pirmosios pranciškonų misijos. Bet kaip Pranciškus nenorėjo visą 
laiką būti vienatvėje, taip jis nenorėjo ir visą laiką apaštalauti. Broliai po 
tam tikro laiko turėjo grįžti į trobelę ir čia labiau dvasiškai susitelkę įgyti 
naujų jėgų tolesniam sielų gelbėjimo darbui. Jie visi susirinko į trobelę prie 
Rivo-Torto. Prie jų prisidėjo dar du draugai.

Pranciškaus sekėjų gyvenimas turėjo būti pagrįstas visišku neturtu. 
Jiems reikėjo pragyventi iš išmaldų. Tai buvo labai naujoviška ir neįpras
ta, nes tuometiniai ordinai buvo sukaupę didžiulius turtus pragyvenimui. 
Kai Pranciškus nuvyko pas Asyžiaus vyskupą pasitarti šiuo reikalu, šis 
pareiškė, kad toks griežtas neturtas galų gale pasirodys neįmanomas įvyk
dyti. Pranciškus, nusižeminęs elgetaujančio Ordino steigėjas, atsakė:

Garbingasis Ganytojau, man atrodo, kad didesnis rūpestis yra turėti 
turtų. Jei turėsime turtų, mums reikės įsigyti ir ginklų juos apsaugo
ti. Dėl nuosavybės kyla ginčai ir net kovos su artimaisiais ir kaimy
nais, o dėl to nukenčia Dievo ir artimo meilė. Taigi, kad ją nepažeistą 
išlaikytume, mes pasiryžę šiame pasaulyje nieko neturėti.

Vyskupas, kuris pats dėl žemės turėjo bylų, pripažino Pranciškaus tie
są ir, negalėdamas juo sekti, bent apsupo jį savo globa ir pritarimu.

Pranciškaus sekėjų gausėjo. Jie, kurį laiką pabuvę atsiskyrę nuo žmo
nių, paskui, pajutę troškimą uoliai gelbėti sielas, eidavo apaštalauti. Pran
ciškus išėjo su šešiais draugais. Apsistojo ant vienišo kalno: čia sugrįždavo 
tik nakvoti, o dieną mokydavo žmones ir pasirinkdavo išmaldų.

Eikite, mylimieji, - sakė jiems Pranciškus, - ir skelbkite ramybės ir 
atsivertimo Evangeliją! Kantriai kęskite vargus, visiems, kas jus
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klausinės, maloniai ir nusižeminę atsakinėkite; laiminkite tuos, ku
rie jus persekios, kurie jus skriaus ir niekins, nes už visa tai gau
site gausų užmokestį danguje. Nebijokite, kad esate nemokyti žmo
nės, nes jūs kalbėsite ne iš savęs, bet jūsų dangiškojo Tėvo Dvasia 
kalbės per jus! Rasite gerų žmonių, tikinčių ir taikingų, - jie su 
džiaugsmu priims jūsų žodžius. Bet sutiksite daug ir tokių, kurie 
piktžodžiauja Dievui - ir jums jie prieštaraus ir visaip apkalbės jus. 
Todėl būkite pasirengę nusižeminę viską priimti ir pakęsti!

Taip įspėjęs Pranciškus apkabino kiekvieną brolį, kaip motina glau
džia prie širdies savo kūdikį, palaimino juos ir vietoj kelionpinigių įdavė 
54-osios psalmės žodžius: Pavesk savo rūpestį Viešpačiui, ir jis išlaikys 
tave.

Broliai greitai gavo progų įsitikinti, kokie teisingi ir tikri buvo Pranciš
kaus įspėjimai: daugelis juos laikė bepročiais, niekino ir kankino, nepri
imdavo nakvynėn, jiems teko kęsti alkį ir šaltį. Tačiau jie visa tai su 
džiaugsmu pakėlė. Bernardo žodžiais tariant, mūsų neturtas nėra joks 
vargas, nes mes savo noru tokie tapome, klausydami Dievo patarimo.

Tuo metu Pranciškus patyrė regėjimą apie savo Ordino ateitį.
Mačiau, - pasakojo jis broliams, - didelius būrius ateinančių, vil
kinčių tokiais drabužiais kaip ir mes ir norinčių gyventi tokį gyve
nimą kaip ir mes. Mačiau visus kelius, pilnus žmonių, skubančių 
pas mus. Vyko minios prancūzų, ispanų, vokiečių, anglų ir daug 
kitų tautų žmonių. <...> Iki šiolei girdžiu bruzdesį, keliamą tos 
daugybės brolių, skubančių atlikti šventą pasiuntinybę, į kurią juos 
pašaukė Viešpats Dievas.

Tos pranašystės tikrumas labai greit išryškėjo: vos po keleto metų 
Ordino steigėjas jau turėjo 5000 brolių iš įvairių tautų, (o šiandien Pranciš
kaus sekėjų visame pasaulyje yra daugiau negu milijonas.)

Pranciškaus draugų būrelis vis gausėjo, reikėjo jiems duoti gyvenimo 
nuostatus. Lengvai galime suprasti, kokiomis karštomis maldomis ir uo
liomis atgailomis rengėsi Pranciškus, norėdamas savo įsteigtai vienuolijai 
duoti visai naują kryptį. Savo apaštališkais darbais jie turėjo paskatinti 
visų vienuolynų atgimimą, krikščioniška dvasia persmelkti visuomenės 
gyvenimą, Evangelijos dvasia atgaivinti visą Bažnyčią.

Pranciškus gyvenimo taisykles sugrupavo į 22 skyrius. Jų pagrindas - 
didžiausias neturto laikymasis. Pranciškus šią regulą perskaitė broliams, 
ir jie neabejodami sutiko, jog kiekvienas žodis yra padiktuotas Šventosios 
Dvasios. Todėl tuojau išvyko Romon prašyti popiežiaus patvirtinimo. Pran
ciškui išdėsčius savo programą, popiežius jam tarė:

Malonus sūnau, gyvenimo taisyklės, kurių tu ir tavo broliai laiko
tės, man atrodo per griežtos. Aš neabejoju, kad jūs, pirmutinės 
dvasios pagauti, gebėsit taip gyventi, bet turite atsiminti ir tuos, 
kurie po jūsų ateis ir kurie galbūt nebeturės tokios dvasios.
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Į tai Pranciškus atsakė:
Šventasis Tėve, aš pasitikiu savo Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Jis yra 
mums pažadėjęs amžiną gyvenimą ir dangišką šventumą, todėl 
neatsakys mums tokio menko dalyko, kaip pragyvenimas žemėje.

Kilo dideli ginčai, kuriuos užbaigė kardinolo Džovanio Kolonos rimti ir 
paprasti žodžiai:

Šitas žmogus tenori, kad mes jam leistume gyventi pagal Evange
liją. Jeigu sakytume, kad tai pranoksta žmonių jėgas, tai pripažin
tume, jog esą negalim sekti Evangelija, kurios autorius yra pats 
Jėzus Kristus.

Naktį popiežius sapnavo keistą sapną. Jis matė, kaip svyra Laterano 
bažnyčia ir atrodė tuojau sugriūsianti. Popiežių suėmė didelė baimė. Jis 
stovėjo nežinodamas, kaip ją gelbėti. Staiga pamatė panašų į elgetą, basą 
žmogelį, vilkintį rudu maišu, susijuosusį virve. Tas žmogelis priėjo prie 
sienos, griūvančios ant jo, ir parėmė savo petimi. Popiežiaus akyse jis ėmė 
greitai augti, pasidarė lygus su varpine ir atitiesė visą bažnyčią. Pabudęs 
popiežius pažvelgė pro langą ir labai nustebo aikštėje prieš bažnyčią at
pažinęs tą patį elgetą, - tai buvo Pranciškus Asyžietis.

Popiežius tarė kardinolams: Tikrai šis šventas ir dievobaimingas vyras 
atnaujins Bažnyčią! Jis patvirtino Pranciškaus regulą, visus palaimino ir 
suteikė teisę sakyti pamokslus. Broliai pažadėjo klusnumą popiežiui ir 
Pranciškui, kaip savo vyresniajam. Kardinolas atliko tonzūrą - suteikė 
regimą ženklą, kad jiems leidžiama skelbti Dievo Žodį. Jie laimingi grįžo 
namo džiaugdamiesi, kad jų gyvenimo būdą pripažino geru ir girtinu pats 
Kristaus Vietininkas - popiežius Inocentas III.

Pranciškaus vienuolinė šeima sparčiai augo, ir jiems nebeužteko ma
žos trobelės prie Rivo-Torto. Benediktinų abatas perleido jiems mažą An
geliškosios Dievo Motinos bažnytėlę, arba Porciunkulę. Prie jos jie ir įsi
kūrė. Tai buvo pirmasis branduolys - Pranciškaus įsteigtos Mažųjų brolių 
bendruomenės noviciatas. Jie gyveno didžiausioje meilėje, labai sutarė, 
meldėsi, budėjo, pasninkavo. Niekas negirdėjo tarp jų jokių barnių ar 
ginčų, vien tik dievobaimingus, taikingus pašnekesius, Dievo garbinimą ir 
dėkojimus.

Pranciškus mokydavo ne tik žodžiais, bet ir savo pavyzdžiu. Kaip vaiz
džiai jis mokė brolius, matome iš jo pokalbio su broliu Leonu. Pasak 
Fiorečio, Pranciškus su broliu Leonu ėjo iš Perudžijos į Porciunkulę. Diena 
buvo šalta ir juodu drebėjo nuo šalčio. Pranciškus pašaukė Leoną, kuris 
ėjo pirma jo, ir tarė:

Broli Leonai, gerai įsidėmėk ir užsirašyk: jei mes, broliai, ir visam 
pasauliui jau būtume suteikę šventumo pavyzdį, dar neturėtume 
tikro džiaugsmo.

Paėjėjęs kiek toliau, Pranciškus antrąsyk pasišaukė brolį Leoną ir tarė: 
Ak, broli Leonai, jei mes, broliai, ir akliems grąžintume regėjimą,
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paralyžiuotuosius išgydytume, velnius išvarytume, <. . .> net miru
siuosius, praslinkus keturioms dienoms po jų mirties, prikeltume, 
tai ir dėl to dar neturėtume tobulo džiaugsmo.

Vėl galą kelio paėjęs, Pranciškus šūktelėjo:
Žinai, broli Leonai, jei mes, broliai, net taip gebėtume sakyti pa
mokslus, jog visus netikėlius prie Kristaus atvestume, tai ir tada 
dar neturėtume tobulo džiaugsmo.

Nustebęs brolis Leonas pagaliau klausia: „Pasakyk gi, tėve, kur galima 
aptikti tikrą tobulą džiaugsmą?“ Pranciškus atsakė:

Jei mes dabar pareitume į Porciunkulę, sušlapę, purvini, nuo šalčio 
sustingę, alkani ir imtume belsti į vienuolyno duris, o durininkas 
piktai mus paklaustų: „Kas ten taip vėlai baladojasi?“ Mums atsa
kius, kad tai mes, vienuolyno broliai, vartininkas dar rūsčiau su
šuktų: „Meluojat, jūs esate miesto vagišiai, kurie valkiojatės po 
apylinkę, užpuldinejat žmones ir iš vargšų išmaldas atiminėjat, 
eikit šalin!“ Jeigu jis mūsų neįsileistų ir būtume priversti stovėti 
lauke lyjant ir sningant, drebėdami nuo šalčio, alkani, o čia jau 
naktis ir nėra kur sušilti, prisiglausti, bet vis nepyktume ir ne
murmėtume už tokį užgauliojimą, tiktai nusižeminę manytume, kad 
tasai durininkas mus gerai pažįsta ir sako tikrą tiesą, nes Dievas 
ne kitaip apie mus pasakytų, tai žinok, broli Leonai, kad tai ir būtų 
tikras džiaugsmas. < . . .>

Ir jei mes vis dar nesiliautume beldęsi ir prašęsi įsileisti, o du
rininkas supykęs iššoktų pro duris su vėzdu, imtų mus mušti ir, 
nutvėręs už gobtuvo, tampytų ir parbloškęs žemėn spardytų kojo
mis ir valkiotų po purvus ir sniegą, keikdamas ir vadindamas mus 
niekšais ir nevykėliais, o mes visa tai kantriai kentėtume, atsimin
dami Kristaus kančias, už mus iškentėtas vien dėl mūsų meilės, 
įsidėmėk gerai, broli Leonai, tai būtų tobulas, tikras džiaugsmas.

Paklausyk tik iki galo, ką tau pasakysiu. Didesnę reikšmę už 
visas Šventosios Dvasios malones ir dovanas, kurias Kristus teikia 
savo bičiuliams, turi paties savęs nugalėjimas ir kantrus kentėji
mas dėl Kristaus meilės visų kančių, neteisybių, paniekinimų ir 
nemalonumų, nes Dievo dovanomis mes negalime didžiuotis dėl to, 
kad jos yra ne mūsų, bet Dievo, kaip ir Apaštalas moko: „Ką tu turi, 
ko nebūtum gavęs, o jei gavai, kodėl giriesi, lyg visa tai iš savęs 
turėtum?“ Tačiau priespaudomis, vargais ir kryžiais galime didžiuo
tis, nes ir Apaštalas sako: „Aš nenoriu niekuo kitu didžiuotis, kaip 
tik mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi“.

Matome, kaip šitame pokalbyje išryškėja Pranciškaus Asyžiečio savęs 
atsižadėjimo dvasia. Jis tikrąjį ir tobulą džiaugsmą kildina iš žmogaus 
galios kentėti. Bet kad kančia būtų vertinga, ji turi būti laisvai priimta 
kančia.
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Pranciškaus Asyžiečio įsteigtoji brolija iš pat pradžių buvo atgailos ir 
apaštalavimo brolija. Jos vyriausiasis vadovas buvo šv. Pranciškus. Išlei
dęs pirmąjį savo brolį į misijas, Pranciškus nustatė laiką, kada kiekvienas 
brolis turėjo grįžti į Porciunkulę. Pradžioje broliai susirinkdavo du kartus 
metuose - per Sekmines ir Mykolines, o dar vėliau, kai broliai jau buvo 
pasklidę po daugel Europos kraštų, rinkdavosi kas dveji metai - per Sek
mines. Susirinkę broliai viešėdavo nors trumpai, bet džiaugsmingai, tar
davosi, kaip geriausiai vykdyti vienuolijos įstatus.

Savo idėjas moterų pasaulyje Pranciškus realizavo per šv. Klarą. Gar
bingos Asyžiaus aristokratų šeimos palikuonė, 18-metė Klara slapta pa
liko tėvų namus ir atvyko į Porciunkulę pas Pranciškaus brolius, kad, 
išsižadėjusi turtų, pasišvęstų vien Dievui. Čia tuoj pat jai buvo nukirpti 
plaukai, uždėtas juodas veliumas, ir taip ji tapo pirmoji Neturtingųjų 
Moterų sesuo. Vėliau vienuolynas buvo pavadintas Klarisių vienuolynu. 
Netrukus panašiai prisidėjo Klaros sesuo Agnietė. Seserų skaičius sparčiai 
augo. Šv. Pranciškus ir joms nustatė regulą - gyvenimo taisykles, kurių 
pagrindas taip pat buvo evangeliškasis neturtas. Pranciškaus įsteigtasis 
moterų vienuolynas augo ir klestėjo ne mažiau kaip vyrų. Ir šiandien prie 
Šv. Damiano bažnytėlės tebestovi vienuolynas, panašus į tą, koks buvo šv. 
Klaros laikais.

Pranciškaus poveikis sieloms nesibaigia. Ir šiandien, XX a. einant į 
pabaigą, regime spindinčią jaunystę tarsi koja kojon žengiančią anoje šv. 
Pranciškaus Asyžiečio regėtoje didžiojoje serafiško Šventojo sekėjų kolo
noje. Štai O[nutė] metė darbą prekyboje ir nuėjo aukotis ir pagelbėti tiems, 
kurie kenčia - ligoniams. Arba B[ronytė], iš Dievo gavusi didelę dovaną - 
muzikalumą, kai, baigus muzikos mokyklą, jai iškilo dilema: pasauliui ar 
Dievui? - ji nesvyruodama visą savo talentą skyrė tik Dievui. Arba T[ek- 
lytė]. Atrodo, kad ji iš savo serafiškojo Tėvo paveldėjo širdies kalbą ir todėl 
taip veržiasi prie jos vaikučiai, kad išgirstų žodžius apie gerąjį Dievulį. 
Arba - kaip nuostabu girdėti, kai 16 metų formuota ateistinėse mokyklose 
mergaitė ryžtingai taria: Noriu būti šventa! Tokių fenomenų akivaizdoje 
supranti, kad Dievo Dvasia dvelkia, kur, kada ir kaip nori.

Pranciškaus sukeltas sąjūdis labai plito ir pagaliau peržengė visas 
ribas. Pavyzdžiui, Kanaryje arba Spolete beveik visi, išgirdę arba išvydę 
Pranciškų, - vyrai, moterys, vedę, nevedę, žodžiu, - visi miestelio gyven
tojai panoro eiti paskui jį, stoti į jo vienuoliją. Pranciškus juos ramino: 
Neskubėkit, aš dar turiu pagalvoti, ką su jumis daryti.

Ir rado išeitį. Pranciškus įkūrė Trečiąjį ordiną, kurio nariais galėjo būti 
visų luomų ir padėčių žmonės, jungiami krikščioniškosios meilės ir gailes
tingumo. Jie daug prisidėjo prie socialinio teisingumo įgyvendinimo ir to 
meto gyvenimo pataisymo, pašalinimo tokių negerovių kaip prievarta, 
kerštas, nesantaika.
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Trečiojo ordino poveikio bei dvasios gražus pavyzdys yra Luchezijus, 
vėliau paskelbtas palaimintuoju, jis buvo garbėtroška politikas, savo go
dumu ir valdymo aistra labai varginęs valdinius. Tyli šv. Pranciškaus 
įtaka jį taip paveikė, jog jam nubudo didelis teisingumo jausmas. Luche
zijus pradėjo užjausti vargšus kaip savo brolius, išsižadėjo turtų, pajamas 
už parduotus turtus pinigais ir maisto produktais išdalijo vargšams, o 
pats pasitenkino mažu ūkeliu.

Išplitus Mažųjų brolių ordinui, susidrumstė pirmykštis siekimų tyru
mas. Sklido pažiūros, kurios labai mažai arba visai nieko bendro neturėjo 
su Šventojo pažiūromis, ir išstūmė pirmykštę regulą. Pranciškus išvydo 
savo kūrinį, statomą ant visai kitų pagrindų. Mažieji broliai, pasak Pran
ciškaus, nenorėjo eiti jo pėdomis. Jie reikalavo sau nuosavybės, bažnyti
nių postų ir galios. Pranciškus vis įspėdavo brolius, kad jie nesiveržtų į 
valdžią, o vyresniuosius ragino būti nuolankius ir gailestingus. Tačiau 
srovė prieš šv. Pranciškų buvo tokia stipri, kad jis nebegalėjo ką prieš ją 
padaryti. Jam nebeliko nieko kita, kaip atsisakyti vadovauti Ordinui ir 
gyventi paprastu broliuku.

Tapęs Ordino generolu Elijas Kortonietis su savo šalininkais iš šv. 
Pranciškaus paskutinės regulos redakcijos išbraukė ištisus sakinius. Vel
tui Pranciškus kiek įmanydamas kartojo, kad toji regula yra ne iš jo, bet 
iš Kristaus, ir kad Kristus reikalauja, jog ji būtų raidiškai vykdoma.

Pranciškui reikėjo labai didelio nusigalėjimo sulaikyti savo pasipiktini
mui dėl jo kilniausių idealų sudarkymo ir nieko dėl to nedaryti. Kartą, 
mąstydamas apie savo Ordino ateitį ir liūdėdamas dėl jo siekių subjauri
nimo, Pranciškus išgirdo vidinį balsą, kad Dievas neleis jo kūriniui pra
žūti, nes visada atsiras brolių, ištikimų jo pirmykščiams siekiams, ir taip 
bus net tuo atveju, jei jo sekėjų teliktų vos koks trejetas.

1224 m., porą metų prieš savo mirtį, Pranciškus Asyžietis tapo kenčian
čiojo Kristaus atvaizdu: Kryžiaus Išaukštinimo šventėje (rugsėjo 14 d.) jis gavo 
Kristaus žaizdų žymes - stigmas. Prieš Šventojo akis atsivėrė kančios ir 
agonijos kelias. Šv. Pranciškus tapo antruoju Kristumi ne tik savo siela, 
bet ir kūnu. Jis mažai begalėjo pavaikščioti - žaizdos nuolat kraujavo, 
nusilpo regėjimas... Kai Pranciškaus paklaustas gydytojas atvirai pasakė, 
jog mirtis jau nebetoli, Pranciškus sušuko: O būk mielai pasveikinta, sese 
mirtie! Nors jam buvo dar taip ne laikas mirti - vos 44-eri metai, pats 
amžiaus stiprumas...

Kurį laiką Pranciškus gyveno Asyžiaus vyskupo rūmuose. Artėjant mir
čiai, jis pareiškė norą numirti Porciunkulėje: čia buvo jo naujo gyvenimo 
pradžia, čia jis gavo didžiausias malones. Pranciškus laimino brolius - ne 
tik esančius vienuolyne, bet ir visus tuos, kurie kada nors įstos į Ordiną: 
Aš jus laiminu, kaip galiu ir daugiau negu galiu. Šiais žodžiais Pranciškus 
išreiškė tai, ką jis darė visą gyvenimą: jis nerimdavo, kol nuveikdavo 
daugiau negu žmogaus jėgomis galima nuveikti. Jausdamas priartėjusią
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mirtį, Pranciškus paprašė, kad broliai jį išrengtų nuogai ir paguldytų ant 
plikos žemės. Išrengtas iš vargano savo drabužio, pakėlęs akis į dangų ir 
apimtas nujaučiamo džiaugsmo, aplink jį stovintiesiems tarė:

Ką privalėjau, padariau, ką jūs privalote daryti, tepamokojus Kristus.
Asyžiaus Šventasis visą gyvenimą nenorėjo turėti nieko sava, išskyrus 

Viešpatį Dievą, todėl labai nudžiugo, kai gvardijonas atnešė jam drapanas 
ir tarė: „Štai abitas, kelnės ir gobtuvas! Aš tau juos paskolinu“. Pranciškus 
mirė su skolintais drabužiais. Jis prašė apibarstyti jį pelenais: Greitai aš 
būsiu tik dulkės ir pelenai. Paskui staiga ėmė giedoti 142 psalmę, kuri 
prasideda žodžiais: Garsiai šaukiuosi Viešpaties, balsiai Viešpatį maldauju. 
Tai buvo nuostabi Šventojo giesmė. Viešpaties apreikštoji psalmė virto jung
timi, kuri užbaigė žemiškąją egzistenciją ir pradėjo dangiškąją. Niekas taip 
gerai neatskleidžia Pranciškaus būties skaidrumo kaip faktas, kad jis mirė 
su garbinimo garsais lūpose. Kaip sako Celanas:

Jis pasitiko mirtį giedodamas. Giesmė nutrūko 1226 m. spalio 4 dieną.
Po dvejų metų (1228 m.) popiežius Grigalius IX (1227-1241) paskelbė jį 

Šventuoju. 1230 m. jo kūnas buvo perkeltas į Asyžiuje brolio Elijo pastaty
dintą didingą Šv. Pranciškaus bažnyčią, kur ir šiandien - po 800 metų - 
plaukia maldininkų būriai iš viso krikščioniškojo pasaulio. Šv. Pranciškaus 
garbinimas ne mažėja, o didėja.

LITERATŪRA
1. J. Joergensen. Šventas Pranciškus Asyžietis.
2. Antanas Maceina. Saulės giesmė.
3. Robertas Zaičikas. Pranciškus Asyžietis.
4. Šv. Pranciškaus gyvenimas (parengtas kapucino tėvo Prokopo).

MALDA Į ŠV. PRANCIŠKŲ ASYŽIETĮ, KATALIKŲ AKCIJOS GLOBĖJĄ 
Serąfiškas Šventasis, apaštale iš pasauliečių! Išmelsk mums dvasi
nio veiklumo ugnies, mums, kurie esame skirti atnaujinti savo lai
kų dvasią. Duok, kad būtume atsižadėję savęs ir ieškotume sielų 
didesnei Dievo garbei. Savo pavyzdžio galia ir užtarimu išprašyk 
mums malonės būti paprastiems, kai norime kalbėti į brolius, būti 
nuolankiems ir kantriems, kai sutiksime kliūtis ir pažeminimus, 
būti pasiaukojusiems, kai mums reikės pakelti bandymų smūgius.

Laikyk mus visada savo globoje, mus, kurie norime, kaip tu, 
savo pečiais paremti griaunamos Bažnyčios mūrus, kurie stengia
mės sulaikyti seserį audrą, negailestingai bloškiančią iš tikrojo ke
lio jaunimą ir šeimas. Leisk, kad, dirbdami sielų gerovei, visada 
prieš akis turėtume tavo šūkį: Mano Dievas ir mano viskas!

Nes iš tikrųjų, kam mes norime tarnauti savo apaštalavimu, jei 
ne tam pačiam Viešpačiui, kuris gyvena ir viešpatauja, myli mus ir 
skatina. Amen. (Kun. Stasys Yla)
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* *  *

Jūsų elgesys tarp pagonių tebūna pavyzdingas, kad, nors dabar jie 
šmeižia jus kaip piktadarius, pažinę jūsų gerus darbus, imtų šlo
vinti Dievą aplankymo dieną (1 Pt 2, 12).

Vynmedžio Šakelė

TU PRAĖJAI SU SAULĖS GIESME 
Tu praėjai su Saulės giesme 
Tyrosios Meilės spinduliais.

Pamynęs žemės vylių grėsmę,
Žengei su Kristum Jo keliais.
Gražioji žemė tau - gimtinė,

Bet ne Tėvynė amžina.
Veržies į Saulę begalinę,
Žaviesi jos tylia gražna.
Ir kas pasotins tyrą širdį,
Jei ji Aukščiausio alkana,
Jei Vieną Jį mylėti skirta,
Jei dega Jo šventa liepsna?!
Ji veržias Dievo Meilės jūron 
Kilniausio Grožio ilgesiais.
Erelio žvilgsniu Saulėn žiūri,
Ereliu trokšta skrist su jais.
Ir trauki Tu minias lyg srautus,

J Saulę Dievo spinduliais,
Atgaivini sparnus palaužtus,
Suvargintus čia sopuliais!
Tu praėjai su Saulės Giesme,
Su Kristaus Kryžium Jo keliais.
Kaip tu, ir mes sparnus ištiesme 
Ir kilsim Meilės spinduliais.

GIESMĖ ŠVENTAM PRANCIŠKUI 
Šventasis Pranciškau, dar jaunas, kilnus 
Tu žemiškus gėrius, kaip dulkes metei! - 
Tau Kristus prabilo, iš Kryžiaus pamojo, - 
Beturtis tu laisvas, kaip aras skraidei!

Tik Meilei iš meilės sukurta širdis 
Prikaltajai Meilei liepsnojo visa!
Ji troško mylėti, kaip Jis mus mylėjo, - 
Pats Kristaus paveikslu meilingai švietei.
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O meilė - besotė, vis trokšta mylėti,
Uždegti pasaulį ugnim dieviška.
Su Kristum iš meilės viską iškentėti, - 
Kad visa Jam būtų Jo meilės auka.

Tu Angelu žemės kančioj sušvitai - 
Tau Kristus įdegino Meilės žaizdas.
Tu uždegei žemę - širdžių milijonus,
Kaip tau, ir jiems Dievas jau tapo viskas! 

Šventasis Pranciškau, mūs Tėve brangus!
Dėkojam už meilę ir meilės takus.
Išmelsk ir mums meile taip greitai šventėti,
Kaip tu ja šventėjai skaistus, nuolankus.

(Melodijai tinka B. Andriuškos Palaimintas Viešpats, kurs lankos pas mus)

Robertas Zaičikas

ŠVENTASIS,  APIE KURĮ VERTA MĄSTYTI IR ŠIANDIEN
Pranciškus Asyžietis ateina į pasaulį Dievo apdovanotas, bet kol jis 

iškyla į dvasines aukštumas, turi ne vieną kovą laimėti ir ne vieną vidinę 
krizę išgyventi. Tos dvasinės kovos jį ugdo. Pažinimas, kurį jis toje kovoje 
įgyja, suteikia jam galimybę suvokti pasaulio esmę. Jis gali kuriam laikui 
grįžti į vidutiniškumo būseną, bet jau niekada nebepamirš to, ką išgyveno 
dvasios pakilimo akimirkomis, kai slėpiningas balsas kvietė jį į kitą pa
saulį. Skirtumą tarp Dievo balso ir viso to, kas žemiška, jis suvokia ne 
samprotavimais, o savo patyrimu.

Kai kuriuos charakterio savumus Pranciškui buvo sunku nugalėti, nes 
jie kildavo iš jo meniškos prigimties. Lengvabūdiškoms vilionėms Pranciš
kus nuo pat jaunystės buvo abejingas. Tačiau, pradėjęs veržtis į tobulumą, 
pirmiausia turėjo sutvarkyti savo vaizduotę, - jos gebėjimą fantazuoti 
jungti su tikrove. Gyvenimo tikrovę jis nuspalvino žaviomis spalvomis, 
pasaulį ir žmones matė tarsi pro švelnų įspūdžių šydą. Jaunystėje jį žavėjo 
prabanga ir puošnumas. Grožio ir linksmo nerūpestingumo atmosfera su
po jį, ir kurį laiką jis skendo joje visa savo meniška prigimtimi. Jį džiugino 
paviršutiniškas gyvenimas: bendravimas su linksmais draugais, pokyliai 
ir puotos, muzika ir šokiai, poetinės trubadūrų dainos. Jis vilkėjo rafinuo
tai skoningai, labai mėgo prašmatnumą. Pinigų nemėgo ir juos švaistė 
puotoms ir tiems, kurie buvo jų reikalingi. Draugai mylėjo jį ir leidosi jo 
vadovaujami triukšmingose Asyžiaus turtuolių sueigose. Dažnai traukda
vo su draugais Asyžiaus gatvėmis dainuodami ir išdykaudami. Pranciškus 
savo natūralumu bei svajingumu, įgimtu palankumu, draugiškumu ir šir
dingu mandagumu patraukdavo visus. Atrodo, kad šias savybes jis pavel
dėjo iš savo kilmingos ir kilnios motinos.
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Kitoks buvo tėvas. Jam rūpėjo tik gausinti savo turtą, o kuo kitu ne
sirūpino. Kai sūnus bendravo su kilmingųjų jaunimu ir buvo mylimas, 
tėvui slapta patiko: juk tai jo sūnus, kuris, nors išlaidus, bet gabus pre
kybai, tad visas savo viltis į jį sudėjo. Atrodo, kad tėvas savaip mylėjo 
sūnų. Bet pagal jo charakterį toji meilė negalėjo būti grynas ir tikras 
jausmas. Sūnaus siela paliko tėvui visiškai uždara: čia jis buvo vienas 
prieš jam svetimą pasaulį.

Pirmoji krizė. Pranciškus kaupė savyje nenusakomas patirtis. Jis viską 
jautė giliai, reikėjo tik paskatos nukreipti aukštyn. Aplinkui siautėję karai 
tarp gvelfų ir gibelinų, tarp aukštųjų ir žemesniųjų klasių paskatino jį 
gilintis į žmogaus prigimtyje vykstančias kovas. 1202 m. dvidešimtmetis 
Pranciškus dalyvauja kare tarp Perudžijos ir Asyžiaus ir patenka į nelais
vę. Tuomet jis dar naiviai žiūrėjo į gyvenimą. Nelaisvėje jis visą laiką 
išliko linksmas, visokiais būdais stengdamasis ir savo draugus padrąsin
ti. Čia praleisti metai padarė jam didelę įtaką. Brendo jo riteriškas nusi
statymas, jis svajojo apie garbingą ateitį, didvyriškus darbus.

Grįžęs į gimtąjį miestą, Pranciškus vėl gyveno kaip prieš tai: puikūs 
pasirodymai, kunkuliuojantis linksmumas, naivus džiaugsmas gyvenimu. 
Eidamas 23-iuosius metus, jis sunkiai suserga. Jį ištikusi liga buvo pirmo
ji jo gyvenimo vidinė krizė: pradėjo nuodugniau mąstyti apie save ir pa
saulį. Pirmykštis jo gyvenimo džiaugsmas buvo sukrėstas. Jo dvasia pra
dėjo ilgėtis kažko gilesnio. Ji tarsi staiga nubudo, o paskui vėl prisnūdo. 
Jis vėl svajojo apie pasaulio garbę, apie didvyriškus žygius. Jį traukė kario 
pašaukimas. Norėjo dalyvauti savo laikų kovose, vykti į pietus ir įsijungti 
į Brieno vadovaujamos kariuomenės eiles, kovoti už popiežių Inocentą III. 
Išvyko. Bet štai kelyje Pranciškui nušvito, kad jo pašaukimas yra kitas, 
kad jis skirtas kitokioms kovoms ir kitokiais ginklais kovoti. Jis aiškiau
siai suvokė, kad turi visai kitaip gyventi, nors dar negalėjo suprasti kaip.

Grįžo į gimtąjį miestą labai susimąstęs, šalinosi draugysčių, ieškojo vie
numos. Vienur ar kitur jį susitikę draugai pastebėjo, kad Pranciškus visai 
nebenori dalyvauti jų pobūviuose: gali staiga nė žodžio netaręs išeiti arba 
būti paskendęs savyje ir į juos nekreipti jokio dėmesio. Draugai manė, kad 
Pranciškus stipriai įsimylėjęs, - kitaip jie negalėjo paaiškinti tokio staigaus 
pasikeitimo. Kartais kuris išdykėliškai juokaudamas paklausdavo apie my
limąją, kurią turbūt greit parsives namo. J Pranciškaus atvirą atsakymą, 
kad jo meilė yra ne žemiškai būtybei skirta, jie tik nusikvatodavo.

Audros sieloje. Pranciškaus sieloje kilo audra. Dabar jam atrodė, kad 
yra apsuptas grėsmingų pavojų, kuriuose pražūtų, jeigu neateitų pagalba 
iš aukštybių. Tik dabar jis patyrė, ką reiškia melstis. Kaip smarkiai tos 
audros jį sukrėtė, matėsi iš pakitusių jo veido bruožų: juose atsispaudė 
kančia ir vidinis nerimas. Jis nesuprato, kas jam yra, tik buvo aišku, kad 
jis dabar jau gyvens kitaip, kad jį apvaldęs Aukščiausiojo ilgesys turi
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duoti tvirtą pagrindą. Tarp vidinių kovų paaiškėjo viena: pašaukimas, 
kuriam privalo visu atsidavimu atsiliepti, nepriklauso šiam pasauliui. Ta
čiau norėdamas tvirtai tuo įsitikinti, turėjo kovoti dar didelę vidinę kovą. 
Vis dar skausmingai svyravo tarp dviejų pasaulių. Nors siela dar nebuvo 
galutinai apšviesta ir ne viena vieta joje buvo skausminga, aiškiai supra
to, jog negalima tarnauti dviem valdovams. Pranciškus jautė, ko nori iš jo 
Dievas, kurio tarnybon jis turėtų stoti, nors jo valia dar nebuvo tapati su 
Dievo valia.

Dvejus metus tvirtai, atkakliai darbavosi Pranciškus kurdamas savo 
vidaus pasaulį, kol - jau būdamas 26-erių - pasiekė apšvietimo sferą.

Pranciškaus siela buvo kupina užuojautos. Pamatęs vargšą ar ligonį, 
jis pajusdavo nenugalimą troškimą ne tik dalytis su jais neturtu ir ligo
mis, bet ir, jei būtų galima, visa tai sau pasiimti. Pranciškus nebejautė 
savojo aš, nes jis jau buvo viena su visais. Jis pats norėjo patirti, ką 
išgyvena alkanieji, pažemintieji, tie, kuriems atimamos paveldėjimo tei
sės. Romoje, kur tuo metu jis buvo nuvykęs, savo gražiuosius drabužius 
atidavė vargšams, o pats apsisiautė jų apiplyšusiais ir atsistojo kartu su 
jais prašyti išmaldos, nes patyrė, ką reiškia būti alkanam.

Sugrįžęs į gimtąjį miestą, gyveno kaip tikras vargšų ir ligonių brolis. 
Ypač pasiaukojamai globojo raupsuotuosius San Salvatorės prieglaudoje. 
Anksčiau jau pati ligoninė kėlė jam pasibjaurėjimą, o dabar pasijuto ne
nugalimai prie jų traukiamas. Visa, ko jis negalėjo pakęsti, dingo: ligomis 
jis jau nesibjaurėjo ir valgė iš vieno dubenėlio su žaizdotais raupsuotai
siais. Stipri užuojauta ligoniams atėmė jam baimę ir suteikė skaidrios 
šviesos. Jis nebijojo nei ligų, nei sunkumų, nei mirties. Ligoniai jautė 
nuostabią jo meilės galią, nes jis guodė ne tuščiais žodžiais, o tikru bro
liškumu. Pranciškaus meilė pradėjo laužti prigimties ribas.

Ką patyrė San Damiane? 27-erių metų Pranciškus pakilo dar aukš
čiau. Dabar jis visa siela veržėsi į Kristų - į tvirčiausią visų savo patyrimų 
pagrindą. 1206 m. mažoje San Damiano bažnytėlėje Pranciškus turėjo 
viziją. Jam klūpant prie Nukryžiuotojo Kristaus, buvo apreikšta, kad jo 
pašaukimas yra ne vien tik guosti vargšus ir slaugyti ligonius. Įsimąstęs 
į Kristaus kančią, jis išgirdo vidinį balsą, raginantį atstatyti griūvančius 
Dievo namus ir tam darbui visiškai atsiduoti. Šį raginimą Pranciškus 
suprato siaurai, raidiškai. Jis tuoj ėmėsi atstatinėti San Damiano ir kitas 
Asyžiaus apylinkės griūvančias bažnyčias. Savo lėšas dabar jau skyrė ne 
vien vargšams, bet ir bažnyčių atstatymui. Pats dirbo, nešiojo ant pečių 
plytas ir kitus ragino dirbti.

Tėvas negalėjo ramiai žiūrėti, kaip jo viltis - Frančesko - nutolo nuo 
prekybos ir, be to, švaisto pinigus keistiems pomėgiams - atnaujinti senas 
bažnyčias, kas tokiam įtakingam pirkliui turėjo atrodyti dar keisčiau negu 
pirmieji jo sūnaus pomėgiai.
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Patyręs vidinį apšvietimą San Damiane, Pranciškus vis labiau tolo nuo 
tėvo. Keitėsi Pranciškaus vidus ir išorė. Kristus jį visiškai užvaldė. Lieps
nodamas Kristaus meile, jis pradėjo skelbti Evangeliją Asyžiuje, o vėliau 
ir artimuosiuose miestuose.

Pranciškus nuodugniai mąsto apie Kristaus kančią. Kristus jam apreiš
kė paslaptingą kančios poveikį, išaukštinimą per kančią. Dabar Kristaus 
kančia nebėra jam tik istorinis įvykis, į kurį žiūrima iš tolo, bet persiduo
da jo sielai, atsispaudžia joje neišdildomai, naujai ją sukuria.

Jis suprato, kad kančia tik tada įgyja prasmę, kai yra sujungta su 
kilniu tikslu. Jis nesibaido nei vienišumo, nei patyčių, nei persekiojimų. 
Išoriškai vienišas, jis nebesijaučia vienas, kantriai pakenčia patyčias savo 
amžininkų, kurie negali suprasti, kaip tas Frančesko, kuris taip mėgo 
spindesį, dabar tarsi padienis darbininkas nešioja akmenis, tarsi ekstazėje 
vaikšto gatvėje ar su liepsningu užsidegimu sako pamokslus gatvių san
kryžose.

Tėvas negalėjo abejingai žiūrėti, kaip žmonės jo sūnų laiko pamišėliu, 
o gatvės vaikigaliai jį erzindami bėga iš paskos. Tėvo puikybė buvo labai 
įžeista. Jis pasiryžo prievarta grąžinti sūnų į pirmykštį kelią. Bet jam greit 
teko įsitikinti, kad jokia jėga, jokiais įkalbinėjimais savo sūnaus nepa
veiks, nes jis tvirtai siekia užsibrėžto tikslo. Tėvas imasi paskutinės prie
monės: ryžtasi atimti sūnui paveldėjimo teisę ir atgauti pinigus, kuriuos 
Pranciškus buvo padovanojęs San Damiano bažnyčiai. Byla atsiduria vys
kupo teisme. Asyžiaus vyskupo akivaizdoje įvyksta scena, kai Pranciškus 
išsižada ne tik viso savo turto, bet ir paskutinių drabužių, kuriais vilkėjo.

Aukščiausios laisvės atmosfera. Žodžiai, kuriuos Pranciškus ištarė 
vyskupo akivaizdoje, kad nuo dabar jis tėvo titulu kreipsis tik į dangiškąjį 
Tėvą, nurodo jo būsimo gyvenimo būdą: jis paliko tėvą ir motiną ir visko 
išsižadėjo, kad visiškai laisvas pradėtų naują gyvenimą.

Dabar jis atsisakė visko, kas žemiška, - jokie rytdienos rūpesčiai, dėl 
ko žmonės save ir kitus kankina, jo nebeslėgė. Jis jautė nenusakomą 
didžiausią laisvę, o neturtą, kurio žmonės taip bijo, laikė didžiausia lai
me. Toje laimėje jis iš pradžių jautėsi kaip žmogus, kuriam staiga, tarsi 
įvykus stebuklui, sutruko pančiai. Dievas jam buvo viskas, ir žmonės 
nebegalėjo nieko nei duoti, nei atimti.

Dienos, kai jis ant Subasijo kalno vaikščiojo ir dainuodamas reiškė 
didelį vidinį džiaugsmą, turbūt buvo laimingiausios jo gyvenime. Juk jis 
tada pergalingu savo valios šviežumu iškilo virš pasaulio priešingumų ir 
visas pasišventė Dievui. Jo nejaudino tai, kad miško glūdumoje, įsigilinęs 
į savo naująjį pasaulį, buvo užkluptas plėšikų. Juk jis buvo įsitikinęs esąs 
aukščiausios Tiesos pasiuntinys, didžiojo Karaliaus heroldas. Dėl šio at
sakymo jis sulaukė plėšikų patyčių ir pajuokos, bet tai jo nejaudino. Šia
me dvasios pakilime visa, kas banalu, buvo jam tolima. Jis visai to nematė,
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nes visas gyveno savo dvasiniame pasaulyje. Iš išorinio pasaulio jam tiek 
maža tereikėjo. Pragyvenimui jis užsidirbdavo paprastais darbais arba 
artimame vienuolyne, arba Gubijo prieglaudoje, kur su raupsuotaisiais 
dalijosi duona. Sugrįžęs į Asyžių, jis vėl sakė pamokslus gatvėse ir rinko 
aukas mažosioms bažnytėlėms atstatyti. Kartais susitikdavo gatvėje tėvą, 
kuris liedavo jam savo įtūžį. Patirdavo ir kitų artimųjų panieką. Bet jis 
tvirtai ėjo savo keliu.

Netoli Angeliškosios Švč. Marijos koplytėlės, kuri vėliau Pranciškaus 
dėka įgijo pasaulinį garsą dėl vadinamų Porciunkules visuotinių atlaidų, 
kuriuos jis gavo iš paties Išganytojo užtariant Švč. Dangaus Karalienei 
Marijai, - atrado apirusią lūšnelę. Ji tapo jo maloniausia buveine. Čia 
Pranciškus sugrįždavo po savo kelionių. Kartkartėmis vienuolis iš Suba
sijo vienuolyno laikydavo koplytėlėje šv. Mišias. Kartą 1209 m. pavasarį 
jose dalyvavo ir Pranciškus. Evangelijos žodžiai tada taip giliai įsiskverbė 
į jo širdį, jog visiškai jį sustiprino pasirinktame kelyje. Tai buvo Kristaus 
žodžiai apaštalams: Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, < . . .>  nei variokų 
savo kapšams prikimšti; nei kelionmaišio, nei dvejų marškinių, nei kur
pių, nei lazdos, nes darbininkas vertas savo valgio (Mt 10,9. 10). Pranciškus 
jau ir dabar stengėsi gyventi visiškame neturte ir vilkėjo paprastais kai
miečių drabužiais. Nuo šio momento odinis diržas jam atrodė nebereika
lingas, tad jį numetė šalin, - pasitenkino paprasta virve.

Neturto idealas Pranciškui tapo nepajudinamu centriniu tikėjimo išpa
žinimo tašku. Dabar jis ne prielankumą rodė neturtui, o prisiėmė jį kaip 
savo tiesioginę paskirtį. Jis su nauja jėga ėmė skelbti Evangeliją. Juk pats 
Kristus jo sieloje jam pasakė, kad pergalę įgis kaip tik tuo, ką pasaulis 
laiko beprotybe. Tai, kas pasaulio išminčiams yra nesuprantama mįslė, 
būtent beribis atsidavimas Kristui, - Pranciškus skelbia drąsiai ir paprastai. 
Greit atsirado tylių ir atvirų sekėjų, susižavėjusių jo žodžiais, pajutusių 
drąsos juo sekti.

Iš savo sekėjų Pranciškus pageidavo, kad jie su džiaugsmingu pasiti
kėjimu Dievu, kaip tikri Dievo giesmininkai, eitų per pasaulį ir veiktų savo 
karštu įsitikinimu ir širdies džiaugsmu. Pranciškus vedė savo draugus 
prie gyvojo vandens Šaltinio, kur jie galėtų savo ir kitų troškulį numalšin
ti. Geroji Naujiena jam buvo gyvas tikėjimas, nes jis visą savo užsidegimą 
gaudavo nuoširdžiai bendraudamas su Išganytoju.

Pirmoji Ordino regula. Didėjant draugų ir sekėjų skaičiui, Pranciškus 
susirūpino parengti Bažnyčios patvirtintą regulą, kuri juos jungtų tarpu
savyje. Todėl 1210 m. pavasarį draugų lydimas išvyko į Romą.

Popiežius su nepasitikėjimu žiūrėjo į rizikingas naujoves. Ir tik popie
žiaus giminaičio kardinolo Hugolino užtariamas, Pranciškus nebuvo visai 
atstumtas. Nors Pranciškaus siekių popiežius aiškiai ir nepatvirtino, ta
čiau juos sankcionavo, suteikdamas Pranciškui ir jo draugams tonzūras.
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Po nemažai iškentėtų vargų Pranciškus su draugais, pakiliai nusiteikę, 
grįžo į savo gimtinę ir apsistojo apgriuvusioje lūšnelėje prie Rivo-Torto. 
Visą dieną jie praleisdavo dirbdami, medituodami ir pamokslaudami Asy
žiuje bei jo apylinkėse. Pats Pranciškus, kur tik pasirodydavo skelbdamas 
evangelinį neturtą, palikdavo didelį įspūdį. Net buvo pageidaujama, kad 
jis sakytų pamokslus Asyžiaus katedroje. Jo įspūdingi žodžiai tiesiog verž
davosi į širdis, žadindavo sąžines ir uždegdavo sielas. Pranciškų imta 
laikyti šventuoju. Greit Umbrijos jam buvo per maža. Savo misijas išplėtė 
po visą Italiją, o savo draugus pradėjo siųsti į tolimus kraštus. Iš pradžių 
miestiečiai tik kliudydavo; ypač daug priešų buvo tarp dvasininkų ir vie
nuolių, kurie juos niekino. Bet kantriai ir nuolankiai iškęsdami patyčias, 
jie galutinai nugalėjo visus. Liaudis pirmoji juos pripažino. Pamažu pra
dėjo juos ir jų siekius vertinti ir diduomenė - bajorija bei miestiečiai.

Savo Ordino pirmajai regulai Pranciškus paėmė Kalno pamokslo žo
džius: jis norėjo nuosekliai gyventi evangelinį gyvenimą. Jis sakė, kad 
pats Dievas jam apreiškęs, kaip jie turį gyventi, ir šį savo apreiškimą 
liepęs paprastais žodžiais surašyti. Romumas, įžeidimų atleidimas, net 
troškimas būti pažemintam jam atrodė tikrosios krikščioniško gyvenimo, 
krikščioniško nusistatymo pratybos. Jokio kompromiso su pasauliu jis ne
pripažino. Tų, kurie nepajėgė vykdyti visiško neturto reikalavimo - netu
rėti jokios nuosavybės - jis nepriėmė į savo sekėjus.

Paprastam žemdirbiui, norinčiam būti priimtam į Ordiną, Pranciškus 
pasakė:

Jei tu, broli, tikrai nori gyventi su mumis, pirma atiduok visa, ką turi, 
vargšams. Kai visai nieko nebeturėsi, tada aš priimsiu tave į savo būrį.

Pranciškus norėjo visą gyvenimą likti labai ištikimas neturto reikala
vimui. Jis buvo įsitikinęs, kad tik visiškas neturtas gali nurodyti kelią į 
Dievo karalystę. Jis sakydavo:

Iš lūšnelės pakilti į dangų yra daug lengviau negu iš rūmų.
Neturtas Pranciškui buvo ne tik pertekliaus atsižadėjimas, bet ir visiš

ka laisvė, atsipalaidavimas nuo žemiškų potraukių, su kuriais mus sieja 
geismai, apgaulingos viltys. Neturtas, pasak Pranciškaus, turi grąžinti 
žmones į vidinį gyvenimą, žadinti jautrią sąžinę, be neturto, Pranciškus 
visai negalėjo įsivaizduoti tobulos būsenos, todėl neturtą vadindavo Evan
gelijos kaulų čiulpais, raktu į rojų ir pirmąja būtina sąlyga taikai.

Neturtas Pranciškui buvo Dangaus karalystės paveldėjimas, Kristaus pa
veikslas žemėje, nes Kristus savo Gerąją Naujieną skelbė būdamas tobulai 
neturtingas. Todėl kiekvienas vargšas savo neturtu įgydavo Pranciškaus 
pagarbą.

Pranciškus labai nekentė tinginystės. Jis pats buvo pavyzdys savo bro
liams. Bijodamas, kad jam teikiamomis dovanomis nebūtų skriaudžiami 
vargšai, jis imdavo mažiau, negu jam būdavo siūloma. Kiekvieną papras
čiausią darbą, reikalingą jų menkam pragyvenimui, jis laikydavo šventu.
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Bendraudamas su žmonėmis, Pranciškus nedarė skirtumo tarp vargšų 
ir turtuolių, gyvenančių pertekliuje, vilkinčių prabangiais drabužiais. Jis 
ragino nuoširdžiai visus mylėti, nes niekam nedera teisti kitų.

Širdies kalba. Pranciškus nenuilsdamas keliavo iš vieno miesto į kitą, 
uoliai skelbė taiką, santaiką, atlaidumą, teisingumą ir meilę. Jis žmones 
taip veikė, kad nugalėdavo visas kliūtis, ir jie suartėdavo, susitaikydavo 
tarpusavyje kovojusios šeimos. Iš jo kalbos žmonės jautė rinktinės sielos 
kilnumą ir didelį pasiaukojimą. Todėl jis žavėdavo visus: ir kilmingus, ir 
prastuolius.

Visa Pranciškaus išvaizda skelbė romumą, švelnumą, atlaidumą ir ne
nugalimą valios jėgą: jis buvo nedidelio ūgio, liesas, labai judrus; sudva
sintas veidas, apgaubtas tamsios siauros barzdelės, rodė jo nusistatymo 
kilnumą; švelnios formos burna su baltais, tankiais dantimis šypsojo tik
ru prielankumu, tamsios akys ugningai gyvos, švelnus skambus, įsak
mus, bet geras balsas. Jo kalba veikė vidų, nes ji plaukė iš širdies. Tai 
buvo širdies kalba. Klausytojai negalėjo suprasti, kodėl jo kalba taip labai 
veikė juos. Bet visi jautė kalbėtojo savęs atsižadėjimą, beribį nuoširdumą 
ir drąsą: kaip sako jo mokinys Tomas Celano, jis visada be baimės ir 
prieštaravimų, labai tvirtai sakydavo tiesą.

Vienas amžininkas, 1220 m. klausęs Šventojo pamokslų Bolonijos mies
te, pasakoja savo įspūdį:

Kone visas miestas klausėsi Pranciškaus pamokslų. Jis kalbėjo visai 
paprastai, tačiau savo pasirodymu taip veikė, kad tarpusavyje 
nuožmiai kovojusios šeimos ir partijos susitaikė.

Pranciškaus kalbėsena buvo nepakartojamas sielos sąskambis. Jo kal
bos veikė savo dideliu atvirumu ir užsimirštamu pasiaukojimu. Jo pasiro
dymas veikė net tuos, kurie iš pradžių ateidavo tik dėl smalsumo. Jo 
žodžiai pažadindavo kažkokią jų stygą, ir tai jiems atrodydavo apreiški
mas iš kito pasaulio.

Pranciškaus vidinis gyvenimas buvo gilus ir turiningas. Ir tai jo žo
džiams teikė nenugalimą jėgą ir šviežumą. Kaip saulė kasdien užtekėda
ma žadina paslėptą gyvenimą, taip ir Pranciškaus žodžiai, nors apie tą 
patį dalyką, veikė naujai gyvenimą žadinančia jėga. Paprasti posakiai jo 
klausytojams turėjo gilią vidinę prasmę, kurios neįmanoma iki galo paaiš
kinti. Pranciškus sakė, kad žodžiai, kuriais jis sveikindavo sutiktus žmo
nes: Dievas tesuteikia tau taiką, - jam buvo apreikšti iš anapus. Pranciš
kus nešė taiką į kaimus ir miestus, į lūšnas ir rūmus.

Meilus atlaidumas. Kartą brolis Maseo paklausė Pranciškų: „Kodėl 
paskui tave bėga žmonės? Visi stengiasi tave pamatyti, išgirsti ir net sekti 
tavimi? Juk tu nei gražus, nei labai mokytas, nei iš kilmingųjų; kas yra, 
kad taip trauki žmones?“

Pranciškus jam atsakė:
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Dievas čia, žemėje, negalėjo rasti menkesnės būtybės siekdamas 
savo tikslų, kad visiems būtų aišku, jog visa, kas gera, ne iš kūri
nių, bet iš Kūrėjo ateina.

Visiškas nesirūpinimas savo asmeniu ir buvo versmė tos didelės trau
kos jėgos, kuri sklido iš Šventojo į žmones; jis niekados nenusikalto nuo
lankumui ir, tobulai save įveikęs, laikė save paskutiniu ir menkiausiu 
žmogumi. Nors Pranciškus pats labai vargino savo kūną, bet broliams 
patardavo vengti ypatingų savęs kankinimų, o duoti kūnui tai, ko reikia, 
kad jis tarnautų dvasiai.

Su įvairių luomų žmonėmis Pranciškus visada elgėsi švelniai ir taktiš
kai. Bet koks niūrumas jam atrodė kaip žemesniųjų galių prasiveržimas; 
atvirkščiai, linksmumą jis laikė dangaus kūdikiu. Kartą atradęs brolį juo
doje nevilty, jam tarė: Netinka Dievo tarnui rodyti nuliūdusį, niūrų veidą.

Net mirties patale, kenčiančio didelius skausmus Pranciškaus išvaizda 
atrodė džiugi ir jis paprašė aplink jį susibūrusius brolius linksmai pagiedoti. 
Brolis Elijas, tuometinis Ordino generolas, priminė Pranciškui, kad toks el
gesys mirties akivaizdoje gali papiktinti žmones. Į tai Pranciškus atsakė: 

Broli, leisk man džiūgauti ir Dievą visose kančiose šlovinti, nes, Jo 
malonės padedamas, jaučiuosi neatskiriamai susijungęs su dangu
mi, tad galiu sau leisti džiaugtis Jo gailestingumu ir net išoriškai 
tai reikšti.

Pranciškaus pervirš išsiliejanti užuojauta ir atlaidumas niekada ne
trukdė jo valios tvirtumui. Jis kentėjo su kenčiančiaisiais ir nuoširdžiai 
džiaugėsi su besidžiaugiančiais. Pranciškus mylėjo net nusikaltėlius. Kar
tą jis įsakė broliams nunešti į netolimą mišką broliams plėšikams maisto 
ir maloniai jiems patarnauti: tik taip, pasak jo, tegalima tokius brolius 
paveikti, kad atsiverstų. Ir iš tikrųjų daug nusikaltėlių tokios Šventojo 
meilės buvo grąžinta į tikrąjį kelią.

Pranciškus mylėjo ne tik savo brolius ir visus žmones, - jis rodė beribę 
simpatiją ir gyvulių pasauliui. Jis kalbėjo su gyvuliais, tarsi jie suprastų 
jį. Jis tikėjo, kad į meilės kalbą turi atsiliepti visa kūrinija, kad meilė ir 
gyvulėlius gali išgelbėti iš tų ankštumų, kuriose jie yra uždaryti.

Gražiame Spoleto slėnyje jis prabyla paukšteliams: Mano mieli broliai. 
Jis stebisi, kad jie, nors neturtingi, turi visko, ko reikia, ir kad jiems nereikia 
tiek vargti, kiek žmonėms, kad jie gali aukštesnėse, grynesnėse oro sferose 
gyventi. O, kad žmonės, kurie jau savo dvasia yra skirti aukštybėms ir 
tyrumui, galėtų taip pat laisvai kvėpuoti! Jeigu nuo jo priklausytų, Pran
ciškus išleistų brolio vieversėlio apsaugos įstatymą. Vieversėlis jam atrodė 
išsivadavimo iš žemiško tvaiko jėga. Savo broliams jis keldavo jį pavyz
džiu, kaip kilti nuo žemės į dangų.

Pranciškus labai mylėjo gamtą, gamtovaizdį su jo šviesomis ir šešė
liais, kalvas ir uolas, gimtosios Umbrijos žaliąsias pievas, kvapų, gryną 
miškų orą, banguojančius rugių laukus ir gėles. Pranciškui gamta buvo
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gyvojo Dievo atspindys. Gamta teikė jam gaivesio ir džiugesio. Savo vidinę 
ramybę, patiriamą iš meilės pertekliaus, Pranciškus skyrė visai gamtai: ir 
seseriai ugnelei, ir broliui vėjui, net seseriai mirčiai. Viskas, nuo žolelės 
ligi žvaigždžių, žadino jam meilės kupiną dėkingumą. Tai buvo galingas 
dėkingumo jausmas visų daiktų Kūrėjui. Stebėdamas gamtą, Pranciškus 
neskendo joje pasyviai, - jo siela veikė, vedė išorinį pasaulį prie dieviškos 
versmės. Saulės giesmė - tai Kūrėjui himnas, kurį Pranciškus sukūrė porą 
metų prieš mirtį.

Pranciškaus širdis liepsnote liepsnojo meile Kristui, apie Jį nuolat mąs
tydavo. Mąstydamas apie prisikėlusį, žmogaus kančias įveikusį Kristų, jis 
pamiršdavo visas pasaulio kančias, visą žmogaus skurdą ir matė tik dan
gų, visą spindėte spindintį. Prisiminęs pasaulio niekinamą Kristų, nega
lėdavo sulaikyti ašarų, lyg regėtų Jį kryžiuojamą. Kada tik prisimindavo 
Kristaus kančią, garsiai verkdavo kaip vaikas. Nuo didelio raudojimo vė
lesniais gyvenimo metais nusilpo regėjimas. Dažnai, pasitraukęs į nuoša
lią vietą, mąstydavo apie Alyvų kalne besimeldžiantį Kristų. Pranciškaus 
meilė Kristui, jo riteriškumas, gyva vaizduotė žadino jam nenugalimą 
troškimą mirti kankinio mirtimi. Vos įsteigęs savo Ordiną, Pranciškus jau 
norėjo nešti Kristaus žodį musulmonams.

Liepsningos meilės vizijose, kurios naikino visas žemiškas uždangas, 
Pranciškus taip įsijautė į Kristaus kančią, kad paskutiniais gyvenimo me
tais Nukryžiuotojo žaizdas pajuto savo kūne. Tai įvyko labai nuošaly, 
Alvernos kalne. Tie išoriniai žaizdų - stigmų - ženklai rodė jo didžiulį 
Išganytojo kančių išgyvenimą. 

Šalia Kristaus nukryžiavimo, Pranciškus giliai išgyveno Kūdikėlio Jėzaus 
Užgimimą. Jis patekdavo ekstazėn, regėdamas pasaulio Šviesą, šviečian
čią vargingoje lūšnoje. Tai buvo išaukštinimas to neturto, kurį Pranciškus 
taip pasiaukojamai priėmė.

Vidinė šviesa. Apmąstydamas Kristaus kančią, Pranciškus žengė vis 
gilyn į tyrinančios meilės ir vidinių nušvietimų sferą. Kaip anksčiau jam 
rūpėjo visą savo gyvenimą be jokių sąlygų padaryti gryna tarnyste Dievui, 
taip dabar jis siekė nusistatymų grynumo. Mintys ir darbai turi būti glau
džiai susiję. Širdyje turi būti tai, ką mąstome ir ko mokome.

Iš savo sekėjų Pranciškus griežtai reikalavo, kad jie nelaikytų savęs 
šventais, nes šitaip neįmanoma išsigydyti žaizdų ir išvengti blogio. Kas 
save laiko dorybingu, yra panašus į veidmainį. Širdies surūdijimo reikia 
labiau saugotis negu nuodėmių. Paniurusių žmonių net dorybės jo akyse 
maža teturėjo reikšmės, todėl jis sakydavo: žalingiau yra piktnaudžiauti 
dorybėmis, negu jų visai neturėti. Ką mums padės gabumai ir žinios, jeigu 
savo artimui esame šalti, nerodome meilės? Ką mums padės maldos ir 
pasninkai, jei mūsų vidus netyras? Todėl jis sakydavo:

Nusidėjėlis gali melstis, gailėtis, net savo kūną bausti, tačiau vieno 
jis negali: būti Dievui ištikimas.
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<...> Daug yra tokių, kurie kalba maldas, dalyvauja šv. Mišiose, 
pasninkauja, bet nesusivaldo išgirdę kokį vieną nemalonų žodį ar 
patyrę neteisingumą. Jie nežino krikščionybės pagrindų, nežino, kas 
yra mylėti net tuos, kurie mus žeidžia ir niekina.

Gyvenime svarbiausias, esminis dalykas yra sugyvenimas su žmonėmis: 
Palaimintas, kas moka pakęsti artimą su visomis jo silpnybėmis.

Pranciškus nemėgo diskusijų ir nenorėjo, kad broliai ginčytųsi su dva
sininkais, kaltintų kunigus dėl jų atšalimo ar silpnybių. Broliai privalo 
visur eiti kaip taikos sūnūs ir taip laimėti visų širdis. Jei net stebuklus 
darytų ir demonus išvarinėtų, visa tai maža ką tepadėtų, jei jie nebūtų 
taikos skleidėjai. Pranciškaus vidinė ramybė buvo susijusi su beribiu pri
sirišimu prie Bažnyčios. Kunigas jo akyse buvo dvasios atstovas pasau
liui. Kunigo veiksmai prie altoriaus viršžmogiški. Eucharistijos paslaptis 
labai veikė Pranciškų, stiprino sielos jėgas. Šios akimirkos jam buvo 
tarsi Amžinybė, nes čia jis jautėsi visai kitame pasaulyje, toli nuo ap
gaulės ir prieštaravimų. Jis kreipėsi j kunigus, sakydamas:

Koks didelis būtų skurdas, kokia apgailėtina silpnybė, jeigu prieš 
save turėtumėte Kristų, o jūsų mintys kažkur kitur būtų. Visas 
žmogus turėtų sudrebėti, pasaulis suvirpėti ir dangus džiūgauti, 
kai Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus, pasirodo prieš kunigą ant alto
riaus. O nuostabioji Didybe, kuri nelaikai nevertu dalyku taip žemai 
prie mūsų nusileisti!

Mirtis. Pranciškus numatė savo Ordino vidinius nesutarimus, glūdinčius 
žmogiškojoje prigimtyje, kuri negeba siekti aukščiausio Idealo. Todėl prieš 
pat mirtį, atsisveikindamas su broliais ir juos laimindamas, labai prašė, 
kad jie bijotų žeisti Dievą ir per visas pagundas, kurių patirs, priespaudas, 
sumišimus, skilimus visada būtų susijungę su Kristumi. Gydytojui pasa
kius, jog mirtis jau nebetoli, Pranciškus sušuko:

O būk mielai pasveikinta, sese Mirtie!
Keletą dienų prieš mirtį Pranciškus prašė brolį Leoną ir brolį Andželą 

pagiedoti Saulės giesmę, kuriai neseniai buvo pridėjęs paskutinį posmelį 
apie mirtį:

Pašlovintas būk, Viešpatie, per mūsų sesę kūno mirtį, nuo kurios 
niekas negali pabėgti. Vargas tiems, kurie neapvalyta dvasia savo 
nuodėmėse miršta! Palaiminti, kurie pažįsta Tavo Švenčiausiąją 
Valią, nes jie daugiau nebemirs kita mirtimi.

Paskutinėmis akimirkomis aplink stovintiesiems tarė:
Ką privalėjau, padariau, ką jūs privalote daryti, tepamoko jus Kristus.

Antgamtinė ramybė ir džiaugsmas spindėjo mirusiojo veide: tai buvo 
reginys tyriausio šventumo, - videbatur tanquam sanctus qui ridet (atrodė 
kaip šventasis, kuris šypsosi). Taip pasakė pats tai matęs liudytojas.

(Iš kn.: Robertas Zaičikas. Pranciškus Asyžietis. Vertė Vynmedžio Šakelė
[parengė Ada Urbonaitė])
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Antanas Maceina
IŠ  KNYGOS „SAULĖS GIESMĖ"

Elgetavimas
Kokiu tad būdu šv. Pranciškus pragyveno? Nė vienas iš mūsų naudo

jamų apsirūpinimo būdų Asyžiaus Neturtėliui netinka: nei darbas, nes jis 
nesiejo jo su atlygiu; nei santaupos, nes jis gyveno tik šia diena, nieko 
nepasilikdamas ateičiai; nei prekyba, nes jis pinigo neėmė. Visi tie būdai 
yra profaniniai, visi jie atsiremia ne į Dieviškąją Apvaizdą, bet į paties 
žmogaus veiklą ir į daikto bei pinigo galią. Tačiau kadangi šv. Pranciškus 
pasitikėjo tiktai dangiškuoju Tėvu, todėl jis nepasirinko nė vieno iš čia 
paminėtų būdų.

Asyžiaus Neturtėlio kelias apsirūpinti medžiaginiams reikalams buvo 
grynai religinis. Tai buvo tas pats kelias, kuriuo esti aprūpinami dangaus 
paukščiai ir laukų lelijos. Jie patys šiam reikalui juk nieko nedaro: nei 
sėja, nei pjauna, nei verpia, nei audžia. Jie viską gauna iš kito: iš dirvos, 
kurioje auga, iš oro, kuriuo kvėpuoja, iš saulės, kurios spindulius suima 
į save, iš vandens, kurį geria. Jie gyvena anuo bendru gamtos turtu, kuris 
yra paties Dievo paruoštas. Tai yra Jo dovana savo kūriniams. Kodėl tad 
negalėtų tokiu pat keliu eiti ir žmogus? Kodėl ir jis negalėtų savo artimo 
pergyventi kaip dieviškos Apvaizdos įrankio, siųsto jam šį tą duoti jo 
pragyvenimui? Kodėl jis negalėtų žiūrėti į visuomenę kaip į dirvą, kurioje 
rastų maisto ir apdaro? Šitoks apsirūpinimo būdas vadinasi elgetavimu.

<...> Šitokį apsirūpinimo būdą šv. Pranciškus norėjo įkūnyti ir savo 
brolių bendruomenėje. Ne darbas, ne žemė ir miškai, ne santaupos ar 
prekyba, bet elgetavimas turėjo būti pagrindinė naujosios vienuolijos pra
gyvenimo forma. Pirmoje savo reguloje šventasis įrašė:

Jei reikia, jie [broliai] turi eiti ir prašyti išmaldos. Ir jie neturi gėdytis, 
bet atsiminti, kad mūsų Viešpats Jėzus Kristus, amžinojo ir visagalio 
Dievo Sūnus, sukietijo savo veidą kaip akmenį ir nesigėdijo. Jis buvo 
vargšas ir gyveno išmalda, kaip ir Švč. Mergelė ir Jo mokiniai. O jeigu 
žmonės brolius sugėdins ir išmaldos neduos, jie turi už tai dėkoti 
Dievui ir nepamiršti, kad gėda kris ne ant jų, bet ant tų, kurie juos 
atstūmė. Išmalda yra paveldėjimas ir teisingumas, kuriuos žmonės yra 
skolingi vargšams, ir kuriuos Kristus mums yra uždirbęs (cap. 10).

Todėl brolį, nenorintį eiti elgetauti, šv. Pranciškus vadino broliu tranu, 
kuris minta avilio medum, bet nenori lėkti jo rinktų. O tie, kurie grįžta 
elgetavę, turi giedoti giesmes ir džiaugtis, nes jie grįžta nešini angelų 
duona, kaip šv. Pranciškus vadino išmaldą.

Išmalda yra palaiminga ne tik tam, kuris ją duoda, bet ir tam, 
kuris ją priima. Ji pašvenčia juos abu.

<. . .>  Tačiau kiek pats neturtas savyje yra neigimas, tiek elgetavimas 
jau pralaužia šias grynai negatyvines sienas ir virsta pozityviu dalyku,
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nes jis suveda žmogų į labai savotiškus santykius su artimu. Elgetavimas 
atskleidžia prašančiojo ryšį su duodančiuoju. Ir vėl turime pabrėžti, kad 
tai nėra vien socialinis ryšys. Elgetavime atsistoja vienas priešais kitą ne 
tik turtingasis prieš beturtį, bet ir žmogus prieš žmogų, krikščionis prieš 
krikščionį. Iš jų vienas prašo, kitas duoda; vienas atskleidžia savo stoką, 
kitas ją pašalina. Tai yra santykis, kuris siekia ligi pat žmogaus gelmių. 
Prašyti ir duoti yra du žmogiškiausi aktai, išreiškiu mūsų buvimą drauge; 
tačiau išreiškią taip, kad jie šį buvimą arba pagilina, žmones suartindami 
meilės pagrindu, arba jį suardo, žmones perskirdami neapykantos pagrin
du. Elgetavimas darosi demoniškas, jeigu žmogus užsidaro žmogui. Čia 
kaip tik ir glūdi jo palaima, bet sykiu ir jo grėsmė.

<...> Jeigu tad davėjas ištiesia savo ranką ir sušelpia prašantįjį, tai jis 
daro ne iš savęs, bet iš Viešpaties malonės. Duoti išmaldos taip pat yra 
malonė, kaip ir jos gauti. Kristaus žodžiai be manęs jūs nieko negalite pada
ryti (jn 15, 5) visu svoriu tinka ne tik elgetai, bet ir šelpėjui. Šelpimas yra 
dalyvavimas aname visuotiniame dieviškosios Apvaizdos akte, kuris palaiko 
būtybes buvime arba, evangeliškai kalbant, maitina dangaus paukščius ir 
aprengia lauko lelijas. Tai yra taip pat pašaukimas. Vienus Viešpats šaukia, 
kad jie liudytų esminę žmogaus elgetystę dėl jų kūriniškumo. Kitus tas pats 
Viešpats šaukia, kad jie apreikštų ir vykdytų Jo rūpinimąsi visomis būtybė
mis. Būti šelpėjų reiškia įsijungti į šį visuotinį aprūpinimą ir eiti dieviškosios 
Apvaizdos pareigas konkrečioje buvimo situacijoje. Todėl religinis šelpėjas 
visuomet išgyvena save kaip Viešpaties įgaliotinį, kaip Jo gėrybių užvaizdą, 
kuriam yra pavesta globoti kilniausią Jo kūrinį, Jo paveikslo nešėją bei reiš
kėją. Ne savo vardu religinis šelpėjas duoda išmaldos, bet Dievo-Palaikytojo.

Vykdyti elgetystę reiškia visą žemiškąjį buvimą perskverbti antgamtine 
šviesa, visą jį pastatyti Dievo-Kūrėjo ir Dievo-Palaikytojo akivaizdoje.

Štai kodėl šv. Pranciškus ir pasirinko elgetystę kaip geriausią būdą 
vykdyti Evangeliją ir ja gyventi. Jis jautė, kad elgetavimas yra vienintelė 
religinė priemonė išsilaikyti žemėje taip, kaip nori mūsų Išganytojas.

Savo pragyvenimui šv. Pranciškus pasirinko religinį apsirūpinimo ke
lią, kuriame ekonominis pradas nyksta ir kuris visas susitelkia aplinkui 
Viešpatį Dievą. Elgetavimas nebėra ekonominis veikimas. Jis yra sakrali
nis pačia savo esme.

Nusižeminimas
Paskutinės Vakarienės metu Jėzus pakilo nuo stalo, pasidėjo savo 
viršutinius drabužius, prisijuosė drobulę, įsipylė vandens į praustu
vą ir pradėjo savo mokiniams mazgoti kojas. Pabaigęs jis tarė jiems: 
„Ar suprantate, ką jums padariau. Jūs vadinate mane Mokytoju ir 
Viešpačiu ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jei tad aš - Viešpats 
ir Mokytojas - numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni ki
tiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte 
kaip aš jums dariau“ (Jn 13, 4-5. 12-15).
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Tačiau kojų plovimas tuo nesibaigia. Liepdamas apaštalams vienas 
kitam mazgoti kojas, Kristus turėjo galvoje ne tiek viršinį jo veiksmo 
kartojimą ar jo įvilkimą į liturgines formas, kiek žmogaus nusilenkimą 
žmogui, jeigu Jis, Viešpats ir Mokytojas, pasilenkė prie savo mokinių, tuo 
labiau Jo mokiniai turi pasilenkti vienas prie kito. Kojų plovimas iš tikro 
yra pavyzdys, kaip jį yra pavadinęs pats Jėzus, tačiau ne pedagogine - 
pamokomąja, bet ontologine - keičiamąja prasme. Kristus-Dievas pasilen
kė prieš žmogų ir tuo būdu išvadavo jį iš išdidumo nuodėmės. Šventasis 
Raštas vadina išdidumą kiekvienos nuodėmės pradžia. Ir tikrai! Pati pir
moji kūrinio nuodėmė kaip tik pasireiškė išdidumu. Liuciferis norėjo pa
statyti savo sostą viršum žvaigždžių ir prilygti Aukščiausiajam, atsisaky
damas Jam tarnauti (plg. iz 14, 14). Pirmieji žmonės norėjo būti kaip dievai, 
laužydami Viešpaties uždraudimą valgyti medžio vaisių (plg. Pr 3,17). Abiem 
atvejais kūrinys nenusilenkė Kūrėjui. Ir šis nenusilenkimas kartojasi visą 
istorijos metą...

Šv. Pranciškaus gyvenime kojų plovimas buvo įvykdytas ligi aukščiausio 
laipsnio. Viena iš priežasčių, kodėl Asyžiaus Šventasis nepasidarė atsisky
rėliu, kaip tik buvo jo turimas didelis nusižeminimo jausmas. Be abejo, 
kiekvieną į dykumas išvaro pati Šventoji Dvasia, kaip Ji išvarė ir Kristų 
prieš Jo viešosios veiklos pradžią (plg. Mk 1, 12). Tačiau ne vienas į dykumas 
patenka, vedamas horaciško principo nekęsti minios ir todėl nuo jos bėgti. 
Ne vienas bendruomenę palieka tam, kad gardžiuotųsi, kaip Nyčės Zaratus
tra, savo dvasia ir savo vienatve. Putli savimeilė yra ne vienam akstinas 
užsisklęsti savyje ir net erdviškai nuo kitų atsiskirti. Šv. Pranciškus gerai 
žinojo šią apgaulingą vienatvės vilionę, todėl ir nedrįso apsispręsti už at
siskyrėlišką būseną, bijodamas, kad ji nesudarytų sąlygų išdidumui prasi
veržti. Vienatvė juk nėra tinkama dirva nusižeminimui išvystyti. Tiesa, ir 
atsiskyrėlis gali būti nusižeminęs savo širdyje. Bet jis neturi aplinkos, ku
rioje šis vidinis jausmas galėtų regimai pasireikšti. Tuo tarpu bendruome
nėje progų nusižeminti yra kiekviename žingsnyje. Nuosekliai tad, kas yra 
tikrai nusižeminęs, tas iš bendruomenės nebėga. Nebėgo iš jos ir šv. Pran
ciškus. Jis pasiliko tarp žmonių kaip mažesnysis jų brolis - frater minor.

Ir šis brolis išgyveno save iš tikro kaip vieną iš pačių mažiausiųjų; 
maža to, kaip vieną iš pačių niekingiausiųjų Viešpaties padarų. Nė vienas 
žmogus, šv. Pranciškaus požiūriu, nebuvęs didesnis nusidėjėlis, didesnis 
skurdžius savo sieloje, kaip jis. Pasišovęs tarnauti didžiajam Karaliui, jis 
atsižadėjo ne tik savo tėvo bei motinos, savo giminės ir turto, bet galop 
ir paties savęs. Jo aš turėjo ištirpti šio Karaliaus meilėje ir garbėje, kad 
atsigautų nauju pavidalu - pavidalu naujo kūrinio, kuriuo yra kiekvienas 
Kristuje ir Kristumi gyvenąs žmogus. Savo išdidume paklydęs nuodėmin
gas aš kaip tik ir yra giliausia kliūtis išganymo pasekmėms regimai pa
sireikšti. Gali žmogus visko išsižadėti, tačiau kol jis pasilaiko savąjį aš, 
tol tobulos vienybės su Dievu pasiekti negali. Būdamas sukurtas pagal
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Dievo paveikslą ir panašumą, žmogus pačioje savo būtyje yra apspręstas 
žvelgti į Kūrėją ir aplinkui Jį vieną telkti visą savo dėmesį. Tuo tarpu 
atkreipęs savo dėmesį į patį save, jis savaime tolsta nuo Dievo, toldamas 
ir nuo savo būties pilnatvės. Savimeilė ardo Viešpaties paveikslą mumyse. 
Mylėdami patys save, mes būname ne taip, kaip Dievas mus yra sukūręs, 
bet taip, kaip patys norime...

Laikydamas save didžiausiu nusidėjėliu ir niekingiausiu padaru, šv. 
Pranciškus apreiškė ne psichinį savo sutrikimą (menkavertiškumo jausmą), kaip 
atrodo vienam moderniam psichologui, bet, priešingai, nuostabiai skaidrų 
savo dvasios žvilgį, kuris perskverbia žmogiškosios būties gelmes ir jose 
randa tūnančią savimeilę kaip didžiausią atpirktojo ir Kristaus kančia 
pašvęstojo žmogiškumo priešą. Kiekviena tad priemonė, padedanti šį 
priešą išguiti, buvo Asyžiaus Šventajam gera: viešas savo ydų bei nuo
dėmių išpažinimas, nuolatinis savo menkystės pabrėžimas, sąmoningas 
vengimas bet kokios aukštesnės vietos (net kunigystės šventimų). Visa tai 
padėjo jam tapti paskutiniu, kad Dievuje taptų pirmuoju, bet jau ne 
psichologine, o religine prasme. Šv. Pranciškus tapo antruoju Kristumi 
tiktai dėl to, kad jis, kaip ir išganytojas, apiplėšė pats save, priimdamas 
tarno išvaizdą (Fil 2, 7). Kelias į pilnutinį išaukštinimą eina tiktai per 
pilnutinį nusižeminimą.

<...> Šv. Pranciškus visą gyvenimą aiškiai jautė, kad jis yra paties 
Dievo vedamas ir vadovaujamas. Dievo balsas kvietė jį įgyvendinti Evan
geliją žmogiškojoje būtyje. Kai Gubio giriose sutikti plėšikai paklausė Šven
tąjį, kas jis esąs, nesvyruodamas atsakė: Esu didžiojo Karaliaus šauklys. 
Šitaip galėjo atsakyti tiktai žmogus, tikrai jaučiąsis pašauktas didžiai 
misijai.

Bet kaip tik ši misija ir buvo anoji skvarbi šviesa, kuri Šventojo vidaus 
akims atskleidė visą jo menkystę. .Riterių kultūros augintinis, įpratintas 
gražiai dėvėti, gardžiai valgyti, siekti savo garbės turnyruose ir ją sukloti 
prie mylimosios kojų; Asyžiaus miesto pilietis, turįs paveldėti tėvo turtus 
ir užsiėmimą, vedantį į santykius su kylančiais ano meto miestelėnais, 
pirkliais, svetimšaliais; jaunuolis, apsuptas draugų būrio, einąs iš svetai
nės į svetainę, dainuojąs Provansijos albas ir serenadas, švaistąs pinigus 
ir šypseną kiekvienam sutiktajam - šis žmogus yra pašaukiamas Šventosios 
Dvasios gimdyti vaikų Kristuje, kaip jis pats savo kalboje popiežiui Ino
centui III yra pasakęs. Jis yra pašaukiamas paremti savo petimi svyruo
jančią ir besirengiančią griūti Laterano baziliką - visos Bažnyčios simbolį, 
kaip pats popiežius sapne buvo regėjęs. Todėl yra visiškai suprantama, 
kad šv. Pranciškus labai ryškiai jautė tą prarają, kuri tvylojo tarp jo as
menybės ir jo pašaukimo. Jis žinojo, kas jis yra savo prigimtimi, savo 
būdu, savo įpročiais, savo nuodėmėmis. Kita vertus, jis jautė, ko Viešpats 
iš jo reikalauja, kviesdamas jį į savo Sūnaus šauklius, į Evangelijos vyk
dytojus, į Bažnyčios ramsčius.
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Krikščionybei nėra didingesnio kūrinio už žmogų. Būdamas sukurtas 
pagal Dievo paveikslą, jis yra pašauktas Viešpatį reikšti visa savo būtimi. 
Todėl jis turi šią būtį ir jos sąmonėje, ir jos apraiškose taip sutvarkyti, kad 
ji iš tikro būtų verta dieviškojo paveikslo vardo. Nuosekliai tad kiekvienas 
žmogaus kaip kūrinio žeminimas, kiekvienas jo kėlimas aukščiau už gam
tą yra nekrikščioniškas. Žmogus yra šventas pačia savo esme, kadangi ši 
esmė neša Visagalio paveikslą. Jis yra neliečiamas pačioje savo prigimtyje, 
kaip yra neliečiama Švenčiausiojo taurė. Jis yra vertas pagarbos pačiu 
savo asmeniškumu, nes žmogaus asmuo tuo ir yra aš, kad turi absoliutinį 
Tu Dievuje. Nuosekliai tad pagarbos ženklai žmogui krikščionybėje ne tik 
kad nėra išnykę, bet, priešingai, jie yra išlaikyti ir net išvystyti. Žmogaus 
nusižeminimas krikščionybėje eina ranka rankon su dieviškosios jo didy
bės sąmone ir susipina į nuostabų išgyvenimą, kurį šv. Kryžiaus Jonas 
vadina mylimosios perkeitimu mylimajame (Noche oscura).

Kad ir šv. Pranciškui ši krikščioniškoji žmogaus didybė nebuvo sveti
mas dalykas, rodo 1212 m. įvykis, kai Šventasis po ilgiau užtrukusios 
misijų kelionės po Italiją grįžo atgal į gimtąjį Asyžiaus miestą. Žmonės 
jau buvo pasiilgę jo žodžio ir asmens, todėl suruošė tokį priėmimą, kokio 
apsuptas Kristus žengė į Jeruzalę: skambėjo visų Asyžiaus bažnyčių var
pai, žmonių minios išėjo Šventojo pasitiktų, nešini palmėmis, vėliavomis, 
paveikslais, statulomis. Ir štai šv. Pranciškus nepabėgo nuo tos garbės. Jis 
nepavarė šalin jį gerbiančios minios, bet leidosi nuvedamas procesijoje 
pas kleboną, pas kurį jis paprastai apsistodavo. Kai kuriems broliams tai 
atrodė jau per daug, todėl jie net darė priekaištų, kad Šventasis, kuris 
nuolatos skelbė nusižeminimą, leidosi būti taip labai pagerbiamas. Tačiau 
šv. Pranciškus paaiškino jiems šios garbės prasmę: jam rodoma pagarba 
esanti ne kas kita, kaip pagarba bažnyčiose esantiems paveikslams ir 
statuloms. Kitaip sakant, žmogus esąs gyvas, iš kūno ir kraujo nuaustas 
Viešpaties atvaizdas. Iš savęs jis teturįs tik tiek, kiek akmuo, medis ar 
drobė. Bet jis reiškiąs Dievą. Jis nešąs Jį savyje ir vaizduojąs Jį savo 
buvimu. Todėl esąs vertas pagarbos ne dėl savęs paties, bet kaip tik dėl 
šios savo reikšmės. Vis dėlto ši pagarba tenkanti ne jam kap paveikslui, 
bet Tam, Kurio paveikslas jis yra. Jeigu tad akmens, medžio ar drobės 
atvaizdus, reiškiančius Viešpatį Dievą, Mergelę Mariją ar šventuosius, mes 
apsupame procesijomis ir nešame varpams gaudžiant į jiems paskirtas 
vietas, tai tuo labiau šitokių procesijų yra vertas gyvasis Viešpaties pa
veikslas - žmogus. Jį sveikindami ir prieš jį lenkdamiesi, mes sveikiname 
mūsų Pirmavaizdį, mūsų Originalą, mūsų Kūrėją ir Viešpatį. Todėl šv. 
Pranciškus ir leidosi apsupamas procesijos ir palydimas garbės ženklų.

Dėl tos pačios priežasties krikščionybė puošia pagarbos ženklais visus 
tuos, kurie Dievui atstovauja arba Jį žemėje išreiškia. Dėl tos pačios priežas
ties kiekvienas krikščionis jaučiasi iškeltas aukščiau už kitus Kūrėjo pada
rus ir pastatytas visų jų viršūnėje. Plaudamas apaštalams kojas, Kristus
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atskleidė mums ne tik reikalą nusižeminti, bet sykiu ir reikalą žmogų 
gerbti. Jis nusilenkė prieš žmogų, kad jį išvaduotų iš nuodėmingo išdidu
mo ir sykiu kad pakeltų jį iš paniekinimo purvo. Kojų dulkės yra mūsų 
puolimo ženklas. Jos yra ženklas, kad mes esame nuolat sutepami. Tačiau 
jų nuplovimas yra mūsų garbės ženklas. Jis yra ženklas, kad žmogui 
nedera būti suteptam; kad viršinė jo švara yra vidinės jo didybės atspin
dys; kad reikia būti žmogui švariam, nes jis yra Švenčiausiojo indas. Todėl 
krikščioniškoji žmogaus didybė ir yra šis monstrancinis jo spindėjimas - 
Viešpaties šviesa ir Viešpaties garbė.

Apaštalavimas
Dievo namų atnaujinimas buvo dar tik pats pirmutinis žingsnis į Baž

nyčios atnaujinimą. Nuo medžiaginio pastato Asyžiaus Šventasis ėjo prie 
žmonių sielų ir širdžių, anų gyvųjų Viešpaties šventyklų, ne mažiau ap
leistų ir ne mažiau dulkinų kaip ir San Damiano bažnytėlė. Tai buvo 
apaštalavimas jau tikrąja šio žodžio prasme. Norint tačiau šį šv. Pranciš
kaus veikimą suprasti, reikia atsiminti, kad jis nebuvo kunigas, bet papra
stas krikščionis kaip ir mes visi. Kitaip sakant, jis apaštalavo ne specialių 
šventimų jam duota galia, kaip tai daro vyskupai ir kunigai, bet bendrąja 
Viešpaties malone, visiems mums tekančia iš Krikšto ir Sutvirtinimo sak
ramentų. Šv. Pranciškaus veikla Bažnyčioje buvo pasauliškio veikla. Tai 
buvo katalikiškoji akcija, šiandien taip labai pabrėžiama bei vertinama, 
tačiau tokia pat sena, kaip ir Bažnyčia. Popiežius Benediktas XV yra pa
skyręs šv. Pranciškų Katalikiškosios akcijos dangiškuoju Globėju ir tuo 
išryškinęs jo kaip pasauliškio veiklą, nurodydamas jį pavyzdžiu visiems 
dabartinės Katalikiškosios akcijos nariams.

<...> O koks yra pagrindinis Katalikiškosios akcijos tikslas, jei ne pa
saulio atnaujinimas Kristuje? Kaip kadaise šv. Pranciškus, taip šiandien 
visas pasauliečių apaštalavimas stengiasi įvykdyti pagrindinį krikščioniš- 
kojo gyvenimo dėsnį, gražiai išreikštą popiežiaus Pijaus XI: Neužtenka tik 
priklausyti Kristaus Bažnyčiai, bet reikia būti tos Bažnyčios nariu, pilnu 
gyvos dvasios ir tiesos. Reikia krikščioniui subręsti Jėzuje Kristuje ir pa
siekti Jo amžiaus pilnatvės saiką. Reikia visą gyvenimą perkeisti Evange
lijos dvasia ir atvesti jį prie Išganytojo sosto. Todėl dabartiniams 
Katalikiškosios akcijos veikėjams ir kyla klausimas: kaip šiuos uždavinius 
vykdė šv. Pranciškus?

Pirmas dalykas, kuris visu svarumu iškyla apaštalavimo darbe, yra 
pasauliečių santykis su dvasininkais. Apaštalavimas yra vienas ir vienin
gas veiksmas. Jis yra visos Bažnyčios funkcija.

Šv. Pranciškus sugebėjo dvasininkijoje skirti žmogiškąjį pradą nuo die
viškojo ir, peikdamas kunigų ydas, jis kartu reiškė nuostabią pagarbą 
kiekvienam kunigystės sakramentu pažymėtam žmogui. Šios pagarbos 
Asyžiaus Šventasis mokė ir savo brolius.
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Mes esame pasiųsti, - sakydavo jis jiems, - padėti kunigams išga
nymo darbe ir papildyti tai, ko jiems trūksta. < . . .> Žinokite, bro

  liai, kad Viešpačiui patinka, jei mes laimime sielų. Tačiau jų laimėti 
lengviau galėsime tada, kai būsime taikoje su dvasininkais, negu 
tada, kai su jais ginčysimės. < . . .> Būdami taikos sūnūs, jūs lai
mėsite ir kunigus, ir žmones. Tai Viešpačiui daug labiau patiks, 
negu kad turėtumėte žmones savo pusėje, o kunigus prieš save.

Būdamas arti mirties ir brolių prašomas Pranciškus liepė užrašyti kaip 
paskutinę jo valią tris norus: broliai turi mylėti kits kitą, mylėti šventąjį 
neturtą ir būti visados ištikimi bei klusnūs šventos Motinos Bažnyčios 
ganytojams ir kunigams. Kad broliai kunigų pagarbos dėsnį ne tik žinotų, 
bet ir gyvenimiškai vykdytų, šv. Pranciškus nebijojo griebtis net nepapras
tų priemonių: jis reikalavo kartais iš savo brolių, kad jie bučiuotų pėdsa
kus kanopų arklio, ant kurio buvo prajojęs kunigas.

<...> Kiekvienas krikščionis yra kunigas, nes kiekvienas yra dalyvis 
Kristaus žmogystėje, visa jos pilnatve paaukotoje Tėvui - ligi visiško jos 
sunaikinimo Kalvarijos kalne. O Kristus yra kunigas tuo, kad Jis save patį, 
visą savo žmogiškąją prigimtį yra aukojęs ir amžinai kunigų laikomose 
Mišiose aukoja dangiškajam Tėvui. Kai krikščionis Krikšto sakramentu 
yra įjungiamas į Kristaus Kūną, jis įgyja galios į šią Jėzaus žmogystės 
visuotinę auką ir, aukodamas individualius savo egzistencijos pradus, 
vykdo kunigiškąsias funkcijas dvasinės ir visuotinės kunigystės prasme.

Tačiau aukoti Kristų eucharistiniu būdu yra skirta tiktai sakramenti
nės Kunigystės nešėjams. Šv. Mišios yra esmingai Kristaus auka. Tačiau 
jos skiriasi nuo kiekvienos kitos mūsų daromos aukos tuo, kad jose yra 
aukojama ne mūsų maldos, darbai, pasiryžimai, kančios ir mirtys, bet 
pats Kristus su visu savo gyvenimu, kančia ir mirtimi. Be abejo, kadangi 
Kristus neša savyje visą žmoniją su visu jos buvimu bei likimu, tai savai
me ir mūsų aukos įsijungia į Mišių auką, tačiau ne tiesioginiu būdu, bet 
tiktai per Kristų kaip per visų mūsų Tarpininką. Tiesioginis tačiau ir pir
maeilis Mišių aukos objektas yra Kristus-Išganytojas, Kristus-Mesijas. Iš 
kitos pusės, Mišios nėra nauja auka, kaip mūsų aukos, bet Kalvarijos 
aukos sudabartinimas (repraesentatio). Ne iš naujo Kristus kenčia ir mir
šta Mišių metu, bet vienkartinė istorinė Jo auka, iškelta per Jo Dievystę 
viršum laiko ir erdvės, todėl nedingusi ir nesibaigusi, esti atkeliama į 
dabartį. Mišios yra mistinė Kristaus Aukos regimybė. Ir štai kunigas turi 
galios Kalvarijos kalno Auką atkelti į mūsų dabartį. Jis turi galios pada
ryti ją mistiškai regimą. Negana to, jis turi galios duoną ir vyną paversti 
Kristaus Kūnu ir Krauju, nes tik tuo pavertimu įvyksta istorinės Kristaus 
Aukos sudabartinimas. Tačiau visa tai kunigas daro ne savo, bet Kristaus 
vardu. Jis stovi prie altoriaus ne kaip Jonas, Petras ar Andriejus, bet kaip 
Kristaus įgaliotinis, tariąs paties Kristaus žodžius: Tai yra mano Kūnas, 
tai yra mano Kraujo taurė. Ne kunigo kūnas ir ne kunigo kraujo taurė, bet
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Kristaus! Anasai savybinis įvardis mano ir tariamas kunigo lūpomis pri
klauso ne kunigui, bet Išganytojui. Kunigo aš konsekracijos metu išnyksta: 
jo vieton atsistoja Kristaus Aš. Kunigystės sakramentas kaip tik ir suteikia 
žmogui galios visiškai tikroviniu - ne simboliniu ir ne moraliniu - būdu 
Kristaus Aš pastatyti savojo aš vietoje ir tuo būdu įvykdyti tai, kas Išga
nytojo buvo įvykdyta Paskutinės vakarienės metu, kai

Jis paėmė duoną, laužė dėkodamas ir tarė: „Imkite ir valgykite, nes 
tai yra mano Kūnas, kuris bus už jus išduotas“. <. . .>  Taip pat 
paėmė taurę po Vakarienės ir tarė: „Ši taurė yra Naujoji Sandora 
mano kraujo“ (1 Kor 1 1 , 23-25).

Kunigo lūpomis vykdoma konsekracija yra Kristaus konsekracijos plė
timas istorijoje.

<...> Štai kodėl šv. Pranciškus kunigo asmenyje regėjo Dievo Sūnų. Jis 
regėjo Jį ne tik konsekracijos metu prie altoriaus, bet visą laiką, nes iš 
tikro Dievo Sūnus visą laiką kunigo prigimtyje ir gyvena. Kaip žmogiškoji 
prigimtis yra neatskiriamai susijusi su dieviškuoju Logos Įsikūnijimo ak
tu, taip lygiai neatskiriamai Kristus yra apsigyvenęs kunigo prigimtyje.

Kunigystės Sakramentas yra neišdildomas ir neprarandamas. Taip pat 
yra neišdildomas ir Dievo Sūnaus reiškimasis kunigo būtyje. O jeigu taip, 
tuomet jokios kunigo ydos ar nuodėmės negali mažinti jam turimos mūsų 
pagarbos ir mūsų klusnumo, nes ši pagarba ir šis klusnumas iš tikrųjų 
yra reiškiama ne kunigo asmeniui - menkam ir nevertam, - bet jame 
gyvenančiam Dievo Sūnui.

<...> Antras dalykas, kurį nušviečia šv. Pranciškus kaip Katalikiš
kosios akcijos Globėjas, yra Dievo Žodžio skelbimas. Apaštalavimas reika
lauja iš kiekvieno krikščionies dviejų dalykų: liudijimo ir skelbimo. Krikš
čionis turi liudyti Kristų savo gyvenimu ir skelbti Jį savo darbais, savo 
poelgiais, savo kančia, galop savo. mirtimi. Krikščionies egzistencija žemė
je turi būti Kristaus egzistencijos plėtimas istorijoje. Nė vienas iš mūsų 
negyvena sau ir nė vienas sau nemiršta. Ar gyvename, Viešpačiui gyve
name, ar mirštame, Viešpačiui mirštame (Rom 1 4 , 7-8). Krikščionis turi 
pareigą ne tik sau, bet ir išganymo ieškančiam pasauliui. Būdamas mis
tinio Kristaus Kūno narys, jis yra pašauktas ne tik pats būti gyvas šio 
Kūno gyvybe, bet kartu ir rūpintis, kad Kristus augtų ir plistų, kad Jis 
taptų visuotinis tiek laiko, tiek erdvės atžvilgiu. Būties atstatymas, išva
duojant ją iš nuodėmės ir iš naujo sujungiant su Dievu, yra ne tik indi
vidualus Išganytojo aktas, įvykęs Kalvarijos kalne prieš 2000 metų, bet ir 
visos Bažnyčios uždavinys, nepaliaujamai vykstąs visą istorijos metą.

<...> Jeigu krikščionis gyvena Kristumi, jis negali apie Jį nekalbėti ir 
ieškantiems Jo nerodyti. Jis negali neskelbti Evangelijos kiekvienam, su 
kuriuo susiduria. Šalia liudijimo gyvenimu, skelbimas žodžiu yra viena iš 
pagrindinių krikščioniškosios egzistencijos pareigų.



794 RŪPINTOJĖLIS. 1982. Nr. 18

* *  *

Šventasis Pranciškau, mus nuo Tavęs skiria 800 metų! 
Ne, jie neskiria - per Tave suartina su Dangumi.

PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO 800 METŲ JUBILIEJUI 
(Diptikas)

LAUKŲ GĖLYNAI, jūs ramiai šlamėkit, 
jūs, jūros ir upeliai, bėkit tyliai.

Ateina jis, kad Dievą garbinti galėtų, - 
Tą, kurs mus visus atpirko ir pamilo.

Čiulbėkit, paukščiai, kilkit į padangę,
Visais balsais skambėkit dieną naktį.
Tai jis, sukūręs Saulės giesmę brangią,
Visiems laikams žvaigžde mums liko degti.

Nurimkit, girios ir didingi medžiai,
Klausykit žodžių jo, visi klausykit!

Jis nušvietė pasauliui naują pradžią,
Į dangų rodo kelią tiems, kas tiki.

Žėrėkit, žvaigždės, lyg vainikas žemei,
Ir švieskit kelią didžio Asyžiečio,

Jis iš anų laikų ramybę lemia 
Ir mirtį tartum seserį jis kviečia.

* *  *

PASAULIO ŽMONĖS, pro ūkanas ir tamsią naktį,
Pro auksą, kurs užlieja sielą ir mintis,
Ar mes, ar mes pajėgsim Dievo meile degti 

Taip kaip Pranciškaus mylinti širdis?
Pasaulio žmonės, pro gatvių ūžesį ir trenksmą,
Pro bėgsmą metų, amžių, šimtmečių ilgų,
Ar mes, ar mes čia nusižeminti įstengsim?

Ar mes tylos ieškosime su juo kartu?
Pasaulio žmonės, o Evangelijos jis šviesą 
Mums nešė, nuostabiausias Viešpaties šauklys.

Tik mes, tik mes ar mylim kelią tiesų?
Ar mus visur lydės kilnumo spindulys?

Pasaulio žmonės, pro juodą aistrą, pro tuštybę 
į mūsų žemę liūdinčią ateina jis,

Kur mus, kur mus nusikaltimai lydi,
Ir kur lelijos gali amžinai nuvyst - - -

Pasaulio žmonės, Tikėjimui, Vilčiai ir Meilei 
Atgręžkim savo veidus ir mintis!
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Su Viešpaties žaizdom Šventasis čia ateina - 
Su Viešpaties žaizdom ir mus jis pasitiks.
Per žemės atgimimą, per Viešpaties žaizdas 
Į amžiną linksmybę visus mus jis nuves.

P R A N C I Š K A U S  A S Y Ž I E Č I O  D V A S I O S  Ž M O N Ė S

MOTINA TERESĖ IŠ KALKUTOS
Motina Teresė (Agnes Gonzha Bojaxhiu) gimė 1910 m. Jugoslavijoje 

(dabartinėje Makedonijoje), Skoplės mieste. Jos tėvai albanai. Augo neturtingoje 
valstiečių šeimoje ir jau ankstyvoje jaunystėje sunkiai dirbo ir patyrė daug 
vargo. Aš buvau tik dvylikos metų. <... > Tada pirmą kartą supratau, kad 
mano pašaukimas - būti misioniere.

Būdama 18-os, įstojo į vienuolyną Loreto seserų airių, kurios darbavo
si Bengalijos misijose ir vadovavo mokyklai Kalkutoje. Dirbo Švč. Marijos 
aukštesniojoje mokykloje mokytoja, o kurį laiką net direktore.

1946 m. rugsėjo 10 d. išvažiavau į Dardžilingą dvasinių pratybų. 
Vykdama traukiniu išgirdau kvietimą atsisakyti visko ir sekti paskui 

Jį į lūšnas.
Gavusi vienuolyno vyresnybės, o vėliau - ir pop. Pijaus XII sutikimą, 

ji išstojo iš Loreto seserų vienuolijos, bet pasiliko vienuole, kad galėtų, 
vien remdamasi Kristumi kaip savo Viešpačiu ir Mokytoju, tarnauti varg
šams lūšnose. Visiškai viena ji išėjo prieš siaubingą skurdą klaikiame 
Kalkutos mieste, turinčiame 10 milijonų gyventojų, iš kurių beveik 2 mi
lijonai neturi pastogės, gyvena skurdžiose lūšnose arba miesto gatvėse, 
kur nusibaigia kaip vargšai gyvuliai. Po trumpo pasirengimo slaugyti li
gonius, ji pradėjo savo pasiaukojamą veiklą lūšnynuose. Apsirengė pa
prastu baltu sariu su mėlynu apvadu, indų vargingos našlės rūbu. Nuo 
dabar ji yra ne sesuo Teresė, bet motina Teresė, nes trokšta dovanoti savo 
motinišką meilę visiems vargstantiesiems ir apleistiesiems. Ji turėjo bega
linį pasitikėjimą Dievu ir aiškią programą:

Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, 
man padarėte (Mt 25, 40).

Šie žodžiai buvo Teresės užduotis:
Jo meilę turi visi patirti per jos meilę.

1948 m. ji atidarė pirmąją lūšnyno mokyklą. Netrukus sulaukė pagal
bos iš vienos bengalų mergaitės, kuriai ji davė savo krikšto vardą - sesuo 
Agnės. Ši ir pirmosios 12 bendradarbių buvo anksčiau buvusios mokinės 
Švč. Marijos aukštesniojoje mokykloje. Jos pavyzdys uždegė jas pasiaukoti 
vargšams dėl Dievo.

Bendrija, kuri aplink ją susibūrė, pavadinta Artimo meilės misionierių 
kongregacija. Jos surašyta regula 1950 m. spalio 7 d. buvo popiežiaus
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patvirtinta. 1978 m. Ordino bendrijai priklausė 1520 seserų (įskaitant novices 
ir postulantes).

1963 m. susidarė Brolių bendrija, kuriai priklausė 250 artimo meilės 
misionierių. Jie dirbo didžiausių vargšų ir skurdžių, apleistų žmonių židi
niuose visame pasaulyje. Daugiau kaip 85 miestuose Indijoje, taip pat ir 
viso žemyno skurdžiausiuose kvartaluose, Australijoje, Pietų Amerikoje, 
Afrikoje, Šiaurės Jemene, Beirute, net Niujorke, Londone, Liverpulyje, Ro
terdame, Romoje, Neapolyje, Palerme, Zagrebe ir kitur atsiranda vis nauji 
veiklios artimo meilės skyriai.

Kalkutos gatvėse seserys surenka mirštančiuosius ir nugabena juos į 
mirštančiųjų namus. Daug tūkstančių mirštančiųjų čia rado prieglobstį ir 
priežiūrą. (Seserys vadovauja apie 60 tokių prieglaudų visame pasaulyje.) Daug nauja
gimių vaikučių, paliktų savo išbadėjusių motinų, seserys randa gatvių grio
viuose ir atmatų duobėse. Vien tik 1978 metais 2700 vaikų buvo apgyven
dinta 48 prieglaudose. Su ypatinga globa ir meile motina Teresė rūpinasi 
raupsuotaisiais. Šimtuose raupsuotųjų centrų aptarnaujama 53 000 pa
cientų. Ji net įkūrė savą Taikos miestą raupsuotųjų reabilitacijai, kur dau
gelis sergančiųjų raupsais randa nuolatinį prieglobstį, grįžta prie darbin
gumo ir į žmonių visuomenę.

Visur, kur tik reikia gelbėti gyvybę, padėti nuskurdusiems ir apleis
tiems nelaimingiesiems, Motina Teresė darbuojasi savo praktišku protu. Ji 
pati ir jos seserys bei broliai gyvena vargšų gyvenimą absoliučiai be jokių 
reikalavimų sau. Anglų žurnalistas ir kino režisierius Malkolmas Mageri
džas (Malcolm Muggeridge) sako:

Seserų gyvenimas yra kietas ir griežtas, bet aš niekada nebuvau 
sutikęs tokių linksmų, laimingų moterų arba tokios džiugios atmo
sferos, kurią jos sukuria.

Šalia bendrųjų trijų vienuolinių įžadų - neturto, skaistybės ir klusnumo 
Kristui bei Jo tarnybai, seserys ir broliai padaro dar ketvirtąjį įžadą: paau
koti savo gyvenimą nelaimingiausiems vargšams, vargšo asmenyje tarnauti 
Viešpačiui. Bet tai įmanoma tik Evangelijos, Eucharistijos ir maldos galia.

Motina Teresė buvo Popiežiaus, Indijos valdžios keletą kartų apdova
nota premijomis, pažymėta įvairių universitetų garbės daktaro laipsniu.
1979 m. jai paskirta Nobelio taikos premija. Tačiau ji liko paprasta, netur
tinga, pasiaukojanti ir visą savo energiją atiduodanti vargšams moteris, 
teisingai vadinama vargšų angelu, Azijos motina. Visa savo nenuilstama 
veikla ji tetrokšta vieno: tarnauti Viešpačiui Jėzui vargšuose. Vargšams 
turime leisti pajausti, jog jie yra reikalingi, <...> kad jie pažintų dievišką 
ir žmogišką meilę. Ši nepaprasta moteris baisų abejingumą artimui vadi
na didžiausia mūsų laikų blogybe.

Dievas pašaukė Motiną Teresę jos uždaviniui, kad šio pasaulio varg
šams vėl suteiktų vilties; vilties pripažinti jų žmogišką orumą, vilties 
meilei ir kasdienei duonai, drabužiams, medicinos pagalbai, stogui virš
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galvos. Kad Motina Teresė galėtų vykdyti savo uždavinį, jai reikia veiklios 
kitų pagalbos, solidarumo, geraširdiškos paramos. Viename jos padėkos 
laiške randame jai būdingus žodžius:

Tegul Dievas jus myli už palankumą, kurį parodėte mūsų vargšams. 
Mano padėka tebūna malda už jus visus, - kad mes vienas kitą 
mylėtume taip, kaip Jėzus Kristus kiekvieną iš mūsų myli. Ir kad 
per šią meilę grįžtų pasauliui taika. Dievas telaimina jus.

(Iš vokiečių k. vertė Vynmedžio Šakelė)

MOTINOS TERESĖS DVASINIAI TEKSTAI

Meilė prasideda namuose
Meilė prasideda namuose, meilė gyvena, kur yra žmonių. O šiandien 

pasaulyje kaip tik tiek daug kančios, nelaimių ir skurdo. Jeigu mes pasi
klaustume Viešpatį Jėzų, Jis ir mums pakartotų tai, ką sakė savo moki
niams: Mylėkite vienas kitą, kaip Aš jus mylėjau. Šią meilę Jis mums įrodė 
savo kančia ir mirtimi ant kryžiaus. Taigi jei norime vienas kitą mylėti ir 
šią meilę savo gyvenime padaryti veiksmingą, turime tai pradėti namuose.

Šiandien visame pasaulyje viešpatauja netvarka ir painiava, o kur tik 
pažvelgsi, pamatysi daug kančios. Viena iš priežasčių yra ta, kad tiek 
maža yra meilės, pradedant šeimos gyvenimu ir mūsų artimųjų aplinka. 
Mes nebeturime laiko savo vaikams ir vieni kitiems; nebeturime laiko sau 
džiaugsmui susikurti. Jei kasdieniniame gyvenime truputį daugiau moky
tumės iš Jėzaus, Marijos ir Juozapo gyvenimo Nazarete, jei mes savo 
namams leistume tapti antruoju Nazaretu, tai iš tiesų greitai turėtų atsi
rasti daugiau taikos ir džiaugsmo pasaulyje.

Mano didžiausias noras, kad jūs savo šeimų židinius paverstumėte 
antruoju Nazaretu, kur viešpatautų taika, meilė, džiaugsmas ir laimė. Jūs 
esate Kristaus bendradarbiai, o kaip bendradarbiai sutiksite ir mylėsite Jį 
savo šeimoje, nes meilė turi prasidėti namų židinyje. Jūs turite atlikti 
misiją, meilės misiją, o ji turi prasidėti jūsų namuose. Pirmiausia turite 
skirti laiko sau, o po to pasidarysite veiklūs kitiems. Padarykite savo 
namų židinius gailestingumo centrais ir vis iš naujo atleiskite vieni kitiems.

Būkite malonūs ir geri. Tarnaudami savo artimui, atlikite kuklius dar
bus, kurių niekas nenori dirbti. Nieko nėra per menka Dievui. Net jeigu jūs 
nueisite pas vienišą žmogų, atsisėsite ir išklausysite jo arba kam nors 
nunešite gėlių, išskalbsite drabužius ar sutvarkysite namus, tai bus nuo
stabu. Visai nesvarbu, kokio dydžio yra darbas, kurį atliekame. Mirties 
valandą, kai mes pamatysime Dievą veidas į veidą, būsime teisiami pagal 
savo meilę. Svarbu ne tai, kiek padarėme, bet kiek parodėme meilės. 
Ištikimybė mažuose meilės aktuose padės mums augti meilėje. Mes visi 
esame gavę po degančią lempą, ir nuo mūsų priklauso, ar leisime jai 
toliau degti. O tai galima padaryti tik tada, kai visuomet papildysime
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aliejaus. Šis aliejus gaunamas iš minėtų meilės aktų. Todėl leiskite tai 
lempai degti, kad, Jam atėjus, Jis mus pažintų. Jis pažins ne tik jus ir 
mane, bet ir visus žmones, su kuriais mes susitikome. Jis pats juose 
atpažins save dėlei meilės, kurią Jis patyrė, ir meilės, kurią jūs parodėte.

Veiklus tikėjimas yra meilė, o veikli meilė yra tarnavimas - šis gyve
nimo būdas yra tik tikėjimo vaisius: tikėjimas, kad būtų gyvas, turi tapti 
veiklia meile. Veikli Dievo meilė turi būti mūsų tarnavimas; laisvas tarna
vimas nelaimingiems vargšams bus gyvas liudijimas, jog Dievas taip pa
milo pasaulį, kad Jo meilė tebesitęsia ir toliau - Jis siunčia jus ir mane, 
kad būtume Jo meile šių dienų pasaulyje. Visa tai Viešpats Jėzus mums 
įsakė: Mylėkite vienas kitą, kaip aš jus mylėjau, ka ip mane Tėvas mylėjo. 
Sūnaus meilė ir mūsų meilė - tai tik padalijimas, iki skausmo. Kokia 
didelė yra Jo meilė mums! Jis tampa gyvenimo Duona, kad pasotintų 
mūsų meilės alkį; Jis tampa alkanas, kad mes galėtume Jo meile pasiso
tinti. Ak, koks Dievo nusižeminimas!

Kristus gyvena vargšuose
Tai alkanas Kristus, kuriam duodame pavalgyti, tai nuogas Kristus, 

kuriam suteikiame prieglobstį. Tai ne vien tik alkis duonos, stoka drabu
žių ir troškimas stogo virš galvos: mūsų vargšai, net ir turtingieji, alksta 
meilės ir palankumo, nori jaustis reikalingi ir kažkam priklausyti. Ir šian
dien kaip anuomet: kai Kristus pas mus ateina, ateina į silpnus vargšų 
kūnus, o mes Jo nepažįstame. Bet Kristus ateina ir pas turtinguosius, 
kurie beveik užgožti savo turtų. Jis ateina pas juos ir pas mane, o dažnai, 
labai dažnai, mes praeiname pro Jį. Europoje, kaip ir Kalkutoje, Melburne 
ar Niujorke mes taip pat randame vienišų žmonių. Ar iš tikrųjų pažįstame 
tuos, kurie šalia mūsų gyvena?

Galbūt šalia gyvena aklas vyriškis, kuris būtų laimingas, jei paskaly
tume jam laikraštį. Gal čia pat gyvena turtuolis, tačiau jo niekas neateina 
aplankyti. Tiesa, jis turi daug daiktų, kuriuose beveik paskendęs, bet ne
turi jokio žmogiško ryšio, kuris jam taip reikalingas.

Dažnai prašau žmonių, kad ateitų pas mūsų namų mirštančiuosius. Aš 
norėčiau juos čia matyti todėl, kad jie susitiktų su mirštančiaisiais, jiems 
nusišypsotų, parodytų, kad kažkas yra drauge su jais. O tai labai daug 
reiškia tiems vargšams nelaimingiesiems - mūsų raupsuotiesiems, suluo
šintiesiems, nemylimiems vaikams, kurie neturi, kas jais rūpintųsi. Jiems 
visiems reikia meilės, užuojautos, susitikimo - tai nelyginant tas pats, kai 
kunigas, laikydamas Mišias, ant altoriaus paliečia Ostiją - Kristaus Kūną. 
Per vargšo kūną susitinkame su Kristaus Kūnu.

Vargšai ir ligoniai visuomet atrodo esą nenaudingi, ir niekas neskiria 
jiems laiko. Jei mūsų meilė Kristui yra stipri, mes turime tokius nelaimin
guosius surasti. Mes privalome jiems padėti. Nors tai būtų vienintelis, tai 
ir bus Jėzus, kuris alksta meilės.
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Šventajame Rašte pasakyta: Aš ieškojau to, kuris būtų pabudėjęs su 
manimi, bet nė vieno neradau. Kaip tai būtų baisu, jei ir mums Jėzus 
turėtų šiandien taip pasakyti po to, kai Jis mirė už mus ant kryžiaus.

Mūsų seserys ir broliai atlieka smulkius darbelius. Mes broliams tega
lime labai mažai padaryti, tačiau jie bent sužino, kad mes juos mylime, 
jais rūpinamės ir esame pasirengę jiems patarnauti. Tad pamėginkime 
būtent visi kuo labiau išplatinti Kristaus meilę, kur tik būsime. Meilė ir 
gailestingumas - tai turėti nuoširdžią užuojautą žmonėms.

Viešpats Jėzus norėjo mums padėti dalydamasis mūsų gyvenimu, vie
natve, mūsų skausmu ir mirtimi. Eucharistijoje turime Kristų duonos pa
vidale. O čia lūšnose - sunykusiame kūne, vaikuose matome Jėzų ir su Juo 
susitinkame.

Tai yra tas pats Kristus, kuris sako:
Ką padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.

Kai buvau be pastogės - tu atvėrei man savo duris; kai buvau 
nuogas - atidavei man savo drabužį; kai buvau pavargęs - pasiūlei 
man pailsėti; kai buvau nusigandęs - švelniai mane nuraminai; kai 
buvau mažas - išmokei mane skaityti; kai buvau vienišas - dova
nojai man savo meilę; kai buvau kalinys - aplankei mane kalėjime; 
kai gulėjau ligos patale - slaugei mane; svetimoje šalyje padėjai 
man jaustis kaip savo namuose; kai buvau bedarbis - padėjai man 
surasti darbo; kai mūšyje buvau sužeistas - sutvarstei mano žaiz
das; kai man reikėjo gerumo - ištiesei man ranką; kai aš - negras, 
kinas ar baltasis - buvau pašiepiamas ir įžeidinėjamas - nešei 
mano kryžių; kai buvau senas - man nusišypsojai; kai buvau su
nerimęs - kantriai mane išklausei; išvydęs mane apspjaudytą ir 
kruviną - mane pažinai, nors aš buvau purvinas ir prakaituotas; 
kai buvau pajuokiamas - stovėjai šalia manęs; kai buvau laimin
gas - dalijaisi mano džiaugsmu.

Džiaugsmas yra malda. Džiaugsmas yra galia. Džiaugsmas yra meilė. 
Džiaugsmas yra meilės tinklas, kuriuo galima pagauti sielas. Dievas 
myli linksmą davėją. Tas duoda daugiausiai, kuris duoda su meile. Ge
riausias būdas Dievui ir žmonėms parodyti savo dėkingumą yra viską 
priimti su džiaugsmu. Džiaugsminga širdis atsiranda normaliu būdu iš 
širdies, kuri dega meile. <...> Nepersiimkite niekada taip giliai rūpes
čiais, kad dėl to užmirštumėte prisikėlusio Kristaus džiaugsmą. Mes visi 
ilgimės dangaus, kur yra Dievas, bet tai ne mūsų galioje jau dabar būti 
su Juo danguje, jau šią akimirką būti su Juo laimingiems. Būti dabar su 
Juo laimingiems, reiškia taip mylėti, kaip Jis myli, taip padėti, kaip Jis 
padeda, taip duoti, kaip Jis duoda, taip tarnauti, kaip Jis tarnauja, taip 
gelbėti, kaip Jis gelbsti; vadinasi, ištverti su Juo 24 valandas, Jį susiti
kus neįprastu apdaru.
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IŠ MEILĖS YRA TAIKA
(Motinos Teresės kalba, pasakyta įteikiant 1979 m. Nobelio taikos premiją.

Oslas, 1979 12 10)

Mes susirinkome, kad visi padėkotume Dievui už džiaugsmą, galėdami 
skleisti taiką visame pasaulyje; už džiaugsmą vienas kitą mylėti, kada 
nelaimingiausieji vargšai pripažįstami kaip mūsų artimieji. Ir susirinkome 
pasimelsti už taiką. Jūs visi gavote Maldą už taiką, ir aš šiandien norėčiau 
kartu su jumis melstis:

Viešpatie, padaryk mane Tavo taikos tarpininku, kad atneščiau meilę 
ten, kur yra neapykanta, kad nuneščiau atleidimo dvasią ten, kur 

yra neteisybė, kad įneščiau harmonijos ten, kur viešpatauja nesan
taika. Leisk man nešti tiesą, kur yra klaida, tikėjimą, kur yra abe

jonių. Leisk man nešti viltį ten, kur yra nusivylimo; šviesą, kur yra 
šešėlių, leisk man nešti džiaugsmą ten, kur yra nuliūdusių žmonių. 
Viešpatie, leisk, kad aš mažiau norėčiau būti slaugomas, negu slau
gyčiau; mažiau būti suprastas, negu suprasčiau; mažiau būti my
limas, negu mylėčiau. Tik tada mes atrandame patys save, kai save 
pamirštame, tik tada pajėgiame atleisti ir tik per mirtį pabundame 
amžinam gyvenimui. Amen.

Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo Sūnų, atidavė Jį Mergelei 
Marijai, Švč. Mergelei Marijai. Nuo to momento, kai Jis atėjo į Jos gyve
nimą, žemėje atsirado džiaugsmas ir meilė, - džiaugsmas mylėti jus, džiaug
smas mylėti mane.

O Kristus atidavė savo gyvybę už mus. Ir dar to Jam negana, Jis ir 
toliau mums sako: Mylėkite vienas kitą, kaip aš jus mylėjau, kaip ir dabar 

jus myliu. Jis atidavė savo gyvybę už mus ir vis dar atiduoda dabar ir čia, 
mūsų ir kitų žmonių gyvenime. Jam nepakako numirti už mus: Jis norėjo, 
kad mes vieni kitus mylėtume, kad meile taptume panašūs į Jį.

O kad suprastume Jo mintį! Jis mums visiems įsakė mylėti vargšus, eiti 
pas tuos, kurie yra alkani, nuogi ir apleisti. Jis pats tapo alkanas, nuogas 
ir atstumtas: alkanas ne tik gabalėlio duonos, bet alkanas meilės; nuogas 
ne tik be skiautės audinio, bet nuogas be žmogiškos padėties; apleistas 
ne tik be pastogės, bet apleistas dėl to, kad užmirštas ir nemylimas.

Mums yra nuostabu mylėti ir būti mylimiems. Šventumas nėra mažes
nis dalykas už prabangą:

Kiekvieno iš mūsų pareiga yra mylėti ir būti mylimam.
Ir šiandien, kai gaunu šią premiją, priimu ją kaip ženklą tos meilės, 

kaip ženklą, kad vargšai yra suprasti. Todėl esu labai laiminga, priimda
ma šią premiją vardu alkanųjų, nuogųjų, be prieglobsčio esančiųjų, vardu 
luošųjų, neregių, sergančiųjų raupsais, - vardu visų tų, kuriuos visuome
nė užmiršta, nemyli ir atstumia.

Esu įsitikinusi, kad ši premija padės pasėti tarp vargšų ir turtingųjų 
abipusę meilę. O to Viešpats Jėzus ir norėjo, mus ragindamas, kad būtume
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maloningi vargšams. Mūsų vargšai yra nuostabūs žmonės. Jiems reikia ne 
gailesčio, bet tik grynos atjautos. Jiems reikia mūsų pagarbos.

Niekada nepamiršiu, kaip kartą parvedžiau iš gatvės vyriškį. Jis buvo 
toks apskretęs nuo purvo, kad vos buvo galima atskirti jo veidą. Šį vyriškį 
apgyvendinome mūsų mirštančiųjų namuose. Jis mums pasakė:

Aš gyvenau kaip gyvulys gatvėje, o dabar mirštu kaip angelas, 
mylimas ir aprūpintas.

Mirė jis nuostabiai. Nuėjo pas Dievą. Tokia yra mirtis tų, kurie mylimi.

Dar yra vienas dalykas, kuriuo norėčiau su jumis pasidalyti. Šiandien 
taikai didžiausias pavojus yra nusikaltimas nekaltam, negimusiam kūdi
kiui. Jei motina gali nužudyti savo vaiką, kas gali ją ir mane sulaikyti, 
kad mes nenužudytumėm vieni kitų? Šventajame Rašte pasakyta: Jei kuri 
motina pamiršta savo kūdikį, aš savo saugančią ranką ant jo laikysiu.

Šiandien nužudomi milijonai negimusių vaikų, - mes nieko nesakome, 
nieko nesakome prieš tokį didžiausią nusikaltimą milijonams vaikų, kurie 
pradžioje gavo tokį pat gyvenimą, kaip jūs ir aš.

Man tie kraštai, kurie legalizavo abortus, iš esmės yra varganiausi 
pasaulio kraštai. Jie bijo vaikų, bijo negimusių kūdikių. Ir turi mirti ne
gimęs kūdikis, nes jie nenori rūpintis vaiku ir jį auklėti. Todėl šiandien 
visi kartu pasižadėkime, kad gelbėsime kiekvieną atskirą negimusį kūdi
kį, - duosime jam galimybę gyventi. - Nes yra išeitis. Tūkstančiai įvaikin
tų vaikų atnešė meilę ir džiaugsmą į savo naujųjų tėvų namus. - Pasimel
skime visi kartu, kad šie pasaulio kraštai turėtų drąsos laiduoti už negi
musį kūdikį, suteikti jam galimybę mylėti ir būti mylimam. Mes čia, Nor
vegijoje, turime dabar progą šią meilę užtarti.

Svarbiausias dalykas - mokėti pasidalyti. Kartą atėjo pas mane vyriš
kis ir papasakojo apie vieną 10-ties asmenų indų šeimą, kenčiančią badą. 
Aš nuėjau pas juos ir nunešiau ryžių. Motina, kurios akys jau karščiavo 
nuo bado, paėmė ryžius, padalijo pusiau ir išėjo. Jai grįžus aš paklausiau, 
kur ji buvusi, o ji atsakė, - kad ir jie alkani: ji žinojo, kad jos kaimynai, 
viena musulmonų šeima, irgi buvo arti bado mirties, ir nors, pasak jos, 
jie buvo netikintys, ji nunešė ir jiems pavalgyti. Ji ryžosi pasidalyti ir 
meilę dalyti, todėl prašau ir jus mylėti vargšus ir niekada nuo jų nenusi
gręžti. O jeigu jūs to nepadarysite, jūs nusigręšite nuo Kristaus.

Jus nustebintų tie nuostabūs dalykai, kuriuos patiria žmonės, gebėda
mi džiaugsmą dalyti. Aš melsiuos ir už jus, kad patys patirtumėte, jog už 
kiekvieno vargšo stovi Kristus, ir kad pajustumėte, jog pasidalijimas yra 
meilė.

Tad tesusijungia mūsų balsai dar kartą maldoje, kartu užstojant negi
musią būtybę, nes gyvenimas yra didžiausia Dievo dovana šeimai, tautai, 
visam pasauliui.

Telaimina jus Dievas.
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* *  *

Dirbkime visi ką nors gražaus dėl Dievo, gyvenkime žodžiais ir 
darbais sakydami prievartai „Ne“, taikai „Taip".

(Motina Teresė)
* *  *

Kas nesugeba būti neturtingas, tas nesugeba būti laisvas.
(Dantė)

Jaunimo problemos
[Kun.  Jonas Dany la  SJ ]  

KAS IŠ TIKRŲJŲ LEMIA ŽMONIŠKUMĄ
Molėtų rajono laikraštyje „Pirmyn“ 1982 03 16 numeryje išspausdintas 

Giedraičių apylinkės pirmininko R. Koževnikovo straipsnis „Kas nulemia 
žmoniškumą“, kur minimos skaudžios dabartinio mūsų gyvenimo žaiz
dos, bet iš to daromos klaidingos išvados. Autorius kaltina kunigus, esą 
jie tvirtina, jog besaikis girtavimas, paleistuvystė, godumas ir pyktis, ne
noras padėti savo artimui keroja ir auga mūsų širdyse todėl, kad žmonės 
tolsta nuo Dievo. Su tokiu tvirtinimu autorius sako nesutinkąs, nes, pa
sak jo, „ne nuo tikėjimo ar netikėjimo į dievą sprendžiama apie žmogaus 
sąžinę, jo žmoniškumą“.

Čia noriu autorių paklausti: o kas gi sąžinę padaro jautrią? Kas žmo
gui teikia jėgų gyventi pagal sąžinę? Nori ar nenori, bet visi nešališki 
stebėtojai vieningai pripažįsta, kad daugiau jėgų žmogui gyventi pagal 
sąžinę teikia tikėjimas į Dievą. Gyvenimas yra šimtus kartų patvirtinęs 
faktą, kad ten, kur yra gilesnis ir sąmoningesnis religingumas, ten ma
žiau nusikaltimų; kur žmonės daugiau meldžiasi, ten mažiau keikiasi; kur 
daugiau žmonių bažnyčiose, ten mažiau jų kalėjimuose.

Tiesa, neretai pasitaiko, kad gerai išauklėti, nuosaikaus būdo atskiri 
asmenys gali ir be religijos būti aukštos moralės ir žmoniškumo, bet 
masės be tikėjimo į Dievą dar niekada nėra buvusios didžiai humaniškos.

Tam pailiustruoti štai keletas pavyzdžių.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą 7-erius metus (1925-1930 ir 1934-1936) man 

teko gyventi Olandijoje, labai aukštos kultūros krašte, katalikiškoje Lim
burgo provincijoje. Per tuos 7-erius metus nemačiau nė vieno girto žmo
gaus, negirdėjau girtų šūkavimų; taip pat neteko girdėti apie vagystes, 
skyrybas ar abortus. Kaip buvo pasiektas toks moralinis lygis?

Ten kiekvienas kaimas turi savo bažnytėlę, sekmadieniais ir šventadie
niais tik esant labai svarbiai priežasčiai žmonės nedalyvauja Mišiose, o ir 
darbo dienomis dažnas iš ryto užeina pasimelsti nors keletą minučių. 
Vaikai suskirstyti į dvi grupes: vieni vieną šeštadienį eina išpažinties, kiti -
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kitą, o sekmadieniais visi eina šv. Komunijos. Pradinėms mokykloms dau
giausia vadovauja vienuolės. Tėvai turi teisę savo vaikams parinkti mo
kyklą. Netinkamus mokytojus tėvai turi teisę pašalinti. Gausu daugiavai
kių šeimų - po 10 ir daugiau vaikų. Gražiai sutvarkytos sodybos, dailūs 
mūriniai namai, geri keliai. Visi nešališki stebėtojai vieningai pripažįsta, 
kad tą didelį humaniškumą lemia religija - intymus ryšys su Dievu.

Šiandien Lietuvoje daugelyje šeimų liko tiktai formalus religingumas, 
paveldėtas iš tėvų, - tai kevalas su skurdžiu turiniu arba ir visai be jo. 
Bažnyčią nemažai žmonių lanko tiktai per didžiąsias šventes. Bet ir atėję 
jie ne visada meldžiasi, o tik pastovi, pasiklauso giedojimo, pasvajoja, 
susitikę su savaisiais pasikalba, todėl tikėjimas tokių žmonių jau negai
vina, nebeformuoja. Kūdikį pakrikštyti, mirusį su bažnytinėmis apeigomis 
palaidoti, net ir susituokti bažnyčioje - dar galioja kaip padoraus gyveni
mo požymis, bet dauguma tokių tėvų savo vaikų religiškai nebeauklėja, 
su jais nesimeldžia nei darbo dienomis, nei sekmadieniais. Kokiai senelei 
dar pavedama parengti vaikus Pirmajai komunijai, bet dažniausiai tuo ir 
baigiasi jų vaikų religinis auklėjimas... O to vaisiai gana liūdni.

Retai lankydamas bažnyčią vaikas negauna gyvenimui reikalingų reli
ginių žinių; retai ir tik labai paviršutiniškai atlikdamas išpažintį, jis, ypač 
brendimo amžiuje, neišmoksta tvardytis ir su savo aistromis kovoti. Ne
turėdamas tvirto moralinio pamato jaunimas padaro daugybę klaidų, nes 
be tikėjimo į Dievą natūralus dorovinis pamatas yra per silpnas atsispirti 
visokioms jaunystės audroms ir blogiems vyresniųjų pavyzdžiams.

Štai vienas iš tūkstančių atvejų, kuris geriausiai pailiustruoja šių die
nų jaunimo galvoseną ir elgseną. Apie tai prieš kelerius metus rašė „Tie
sa“ (1975 08 19. Nr. 193, p. 4).

Trys Laukuvos vidurinės mokyklos vienuoliktokai Albinas [...], Jonas 
[...] ir Pranas [...] plėšikavo ne tik Šilalės rajone, bet pasiekdavo net 
Tauragę ir Šilutę. Padarė 34 nusikaltimus: „įsilauždavo į valstybinių įstai
gų ir privačių mašinų savininkų garažus. <...> Mokykloje niekas neįtarė, 
kad jie yra piktadariai“. Kodėl jie tai darė, kas juos paskatino? Teisme 
paaiškėjo, jog pašėlusiai neigiamai veikė juos įsitikinimas, kad jų žygiams 
„niekas neužstos kelio": „Netikėjom, kad Šilalės milicija mumis rimtai 
susidomės“, - taip manė ir kalbėjo vienuoliktokai. Taigi: Nesitikejom, kad 
sugaus. Aistros visai aptemdė jų sąžinę. Jie galvojo tiktai apie žmones, 
kurie irgi kombinuoja ir vagiliauja, tai kodėl nepabandyt? Nesugaus...

Tuo tarpu tikintysis žino, kad nors žmonės nepamatys ir milicija ne
sugaus, bet Dievas viską mato ir Jam reikės duoti ataskaitą. Jis žino, kad 
vogti yra nuodėmė ir norint gauti jos atleidimą reikia pavogtą daiktą 
grąžinti, padarytą skriaudą atitaisyti, paskleistą šmeižtą atšaukti... Apie 
tokius dalykus tie vienuoliktokai neturėjo nė mažiausios nuovokos. Ateis
tinis auklėjimas juos sužalojo, sugriovė jų tikėjimą, o vietoj jo nieko ne
davė - nes ir negali duoti.
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Prieš keliolika metų kalbėjausi su vienu Vilniaus vidurinės mokyklos 
mokytoju ir paklausiau jį, ar jie turi ką nors panašaus, kas atstotų tikė
jimą į Dievą, į atsakomybę Jam, į pomirtinį gyvenimą. Mokytojas atvirai 
prisipažino, kad jie nieko panašaus ir juo labiau lygaus neturi. Tai ką gi 
duoda ateizmas, kokia nauda iš jo? Naudos jokios, o žalos labai daug.

O štai kitas be religijos gyvenančių žmonių pavyzdys. 1955-1956 m. 
gyvenau ir dirbau kaip politinis kalinys Vyšniovkos lageryje (Akmolinsko 
sritis) - ten buvo statomas tarybinis ūkis. Politinių kalinių buvo 100-150 
(skaičius nebuvo pastovus); maždaug tiek pat buvo ir iš Iževsko atvažiavusių 
jaunuolių su komjaunuolių komandiruotėmis. Tų jaunuolių gyvenimas ir 
elgesys, jų kalbos žargonas mums, lietuviams, kėlė siaubą. Vasarą jie 
gyveno palapinėse ir savo guolius išdėstė taip, kad kiekvienas vaikinas 
miegodavo tarp dviejų merginų, o kiekviena mergina - tarp dviejų vaiki
nų. Iki žiemos buvo pastatyti barakai, į kuriuos persikėlė visi, gyvenusieji 
palapinėse, - ir ten vykdavo to jaunimo orgijos.

Mūsų, politinių kalinių, lageryje buvo vienas labai įkyrus nadziratelis, 
kuris kibdavo prie kiekvieno menkniekio. Kartą jis pasikvietė vieną labai 
religingą kalinį pasikalbėti. Kalbėjo jie apie daugelio tikinčiųjų, ypač lie
tuvių, kultūringą elgesį ir pagaliau jis pareiškė: Kai aš žvelgiu į tuos 

jaunuolius, tai matau ir suprantu, kad tiktai religija gali juos pataisyti, 
daugiau niekas jų nepakeis.

Atsirado keletas ir lietuvių kalinių, kurie neatsiliko nuo Iževsko jau
nimo. Lageryje buvome du kunigai. Šventadieniais visiems norintiems 
laikydavome pamaldas, kuriose dalyvaudavo beveik visi lietuviai ir dalis 
ukrainiečių; jose nedalyvaudavo iš lietuvių tik tie, kurie palaidai gyve
no. Kai vieną vyresnio amžiaus dviejų vaikų tėvą subariau dėl jo palai
dumo, kodėl jis užmiršo savo žmoną ir vaikus, tada jis teisindamasis 
tvirtino, esą dabar kitokios sąlygos ir kitaip gyventi neįmanoma. Vis 
dėlto jis ėmė gėdytis savo veiksmų ir kaltino žmoną. Po keleto dienų jis 
visiems pasakojo gavęs iš savo sesers laišką, kuriame ji rašanti, esą jo 
žmona turinti kitą vyrą, tačiau to laiško jis niekam nerodė, nors ir buvo 
prašomas parodyti, dėl to visi padarė išvadą, kad jis pats tą laišką 
sukūrė.

Ir dar vienas pavyzdys. Teigiamą religijos įtaką doroviniam žmonių 
gyvenimui rodo šeimų pastovumas. Ką sako statistika? Ogi kad prieš karą 
šeimų pastovumas buvo savaime suprantamas dalykas ir skyrybos buvo 
retenybė. O štai pokario metais, silpnėjant religingumui, skyrybos pradėjo 
keroti kaip piktžolės lietui palijus. Antai 1950 m. skyrybų įregistruota 
2,7%, ir tai jų daugumą sudarė ne vietiniai gyventojai, lietuviai, bet 
ateiviai iš kitų respublikų (jie mat buvo „pažangesni“, jau seniai atsisakę „religinių 
prietarų“).

Po 10-ies metų, 1960 m., skyrybų - 9%. Dar po 10 m. - 1970 m. - 23%, 
praslinkus 7 m. - 1977 m. - 33%. Vilniuje skyrybų įregistruota net 40%



RŪPINTOJĖLIS. 1982. Nr. 18 805

(4000 jungtuvių ir 1600 skyrybų). 1950 m. - 625 skyrybos, o 1977 m. - net 10 
298, taigi padaugėjo net 16 kartų (Lietuvos TSR ekonomika ir kultūra 1977 
metais, p. 13).

Viename šių metų pradžios „Pirmyn“ laikraščio numeryje buvo parašy
ta, jog Molėtų rajonas irgi priklauso prie „pažangiųjų“, būtent 1981 m. 
rajone 178 poros atšoko jungtuves ir... 60 pareiškimų paduota skyryboms, 
taigi ir mūsų rajone skiriasi 34% šeimų, t. y. geras trečdalis. Tai labai 
liūdnas faktas. Griūvant tikėjimui griūva ir šeimos, vaikai lieka našlai
čiais, nors abu tėvai gyvi.

Kodėl šeimos skiriasi? Jaunimas, įpratęs ištvirkauti jaunystėje, ištvir
kauja ir vėliau, susituokusieji nėra vienas kitam ištikimi, o be ištikimybės 
- kokia gali būti santuoka? Ateistai jaunimui ištvirkauti ne tik nedraudžia, 
bet dažnai net paskatina (anot prof. Kazio Daukšos, noras vesti nepaliestą mergaitę esąs 
egoizmas). Tas palaidumas kaip tik ir yra didžiausia ateizmo kaltė dėl šeimų 
irimo, dėl daugelio žmonių tragedijos, dėl sugriauto gyvenimo.

Dar didesnis ateizmo nusikaltimas - tai leidimas daryti abortus, - 
dažnai jie daromi norint panaikinti ištvirkavimo padarinius. Neseniai per 
radiją girdėjau Norvegijos mokslininkų pareiškimą abortų klausimu: Nuo 
pat kūdikio pradėjimo iki gimimo, - sako jie, - mediciniškai neįmanoma 
nustatyti, kada kūdikis nėra žmogus.

Taigi abortai, sąžiningų gydytojų įsitikinimu, yra tikra žmogžudystė. 
Be to, jie yra sunkus tiek fizinis, tiek psichinis motinos sužalojimas. Re
ligija moko, jog tai sunkus nusikaltimas, sunki nuodėmė - žmogžudystė. 
O ateistai, kurie nuolatos linksniuoja mokslą, užmerkia akis prieš šią 
skandalingą tikrovę, užsikemša ausis ir tvirtina, jog čia nesą nieko blogo. 
Taip tad ne tik Rusijoje, bet ir Lietuvoje šiandien daugiau kūdikių nužu
doma negu pagimdoma. Tas faktas rodo žmonių sužvėrėjimą ir kultūros 
išsigimimą.

Keletas žodžių prie Koževnikovo duotų pavyzdžių.
Vaikinas myli merginą, kuri laukiasi nuo jo kūdikio, o vaikino motina 

nesutinka priimti būsimos marčios. - Čia, pasirodo, labiau reiktų kaltinti 
ne motiną, o ateizmą. Kai mokykla sugriovė vaikų tikėjimą, tai vaikai 
nebeturėjo nei supratimo, nei jėgos valdyti aistras, - jie ne tik mylėjosi, 
bet ir paleistuvavo ir visai negalvojo apie būsimus padarinius. Ir vėl reikia 
priminti anksčiau minėtą tiesą: jeigu jie būtų buvę religingi, tikriausiai to 
nebūtų darę, nes būtų žinoję, jog tai sunki nuodėmė, griežtai draudžiamas 
veiksmas. O ateistai sako, kad čia nieko bloga...

Pagaliau supraskime ir anos motinos padėtį: jos sūnus dar netarnavęs 
armijoje, taigi dar tik paauglys, ir štai jis, negalvodamas apie galimus 
padarinius, lengvabūdiškai pasiduoda aistrai, o mergina, turbūt ne vyres
nė ir ne išmintingesnė, taip pat nežvelgia į ateitį ir aklai pasiduoda savo 
mylimajam. Sūnus išeis į armiją, o motinai užkraus jauną marčią su 
vaiku, - ir išlaikyk juos abu. Kam tai gali būti malonu?
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Tuo aš nemanau visai pateisinti ir motinos, - čia tikriausiai yra didelė 
ir jos kaltės dalis, kad nepakankamai rūpinosi savo sūnaus doriniu auk
lėjimu. Giedraičių bažnyčioje jaunimo beveik nėra. Greičiausiai ir minėtas 
vaikinas kataliku tiktai vadinosi, o tikro religingumo jame visai arba labai 
mažai tebuvo ir jo nepakako jaunystės audroms nugalėti. Buvo patenkin
tas jo kūnas, o siela liko alkana ir ištroškusi.

Gyvenimas rodo, kad didžiausią skyrybų procentą sudaro jauni žmo
nės, susituokę dar nebaigę mokslo, netarnavę armijoje. Neretas atvejis, 
kai jaunas vyras, grįžęs iš armijos, neberanda savo žmonos, mat ji įpra
tusi ištvirkauti, nebepajėgia ilgesnį laiką santūriai gyventi ir laukti grįž
tančio vyro, - vietoj jo ji susiranda kitą. Taip pat neretas atvejis, kai 
jaunuolis, grįždamas iš armijos, parsiveda sau kitą žmoną, o į pirmąją 
nebenori nė pažiūrėti. Visos tos be galo skaudžios klaidos, jaunimo dar
kymasis didžiąja dalimi yra ateizmo piktžolės. Atmesdamas religiją, ate
izmas vietoj jos nieko neduoda, palieka tuštumą, ir jauni žmonės nebepa
jėgia suvaldyti savo aistrų.

Tai supratau aš jau savo jaunystėje, būdamas 17 metų. Tris mėnesius 
pietavau vienoje privačioje valgykloje, kur iš 8-ių vyresniųjų klasių moks
leivių 6 buvo ateistai - jų kalbos, juokai ir anekdotai vis sukosi apie seksą. 
Su tokiais pat žmonėmis vėliau teko gyventi Kazachstane (1955-1956) - 
seksas buvo jų skanėstai. Prisimenu pulkininką, kuris turėjo prisirašęs 
visą sąsiuvinį šlykščiausių anekdotų ir juos skaitydavo su pasigėrėjimu. 
Kartą paklaustas, kodėl jo anekdotai tokie šlykštūs, nustebęs paklausė: 
„Argi anekdotai kitokie gali būti?“ Tada aš daug kartų dėkojau Dievui, 
savo tėvams, kunigams ir mokytojams, kad mane išauklėjo religine dvasia 
ir aš viso to purvo išvengiau.

Savo straipsnį Koževnikovas baigia tvirtinimu: Ne nuo religingumo laips
nio, o tik nuo žmogaus atsakomybės žmonėms už savo poelgius priklauso 
kiekvieno žmoniškumas. O religija kaip tik tą atsakomybės jausmą labiau
siai stiprina, todėl kuo sąmoningesnis žmogaus religingumas, tuo didesnis 
ir jo atsakomybės jausmas. Krikščionybė nuolatos pabrėžia Dievo įsakymų 
laikymosi svarbą: gerbk tėvus; nežudyk; nepaleistuvauk; nevok; nekalbėk 
netiesos; negeisk svetimo turto; mylėk kiekvieną žmogų kaip save patį, - 
tai pagrindinės kiekvieno krikščionies pareigos ir iš jų laikymosi kartkartė
mis reikia duoti apyskaitą Atgailos sakramente. Išpažintyje nepakanka vien 
tik pasakyti nuodėmes, bet reikia jas dar rimtai apgailėti ir pasiryžti jų 
saugotis. Jei gailesčio ir pasiryžimo nėra, išpažintis negalioja, nuodėmės 
neatleidžiamos. Tiesa, žmogus silpnas, jis vėl gal suklups. Tada vėl jis turi 
keltis, vėl ryžtis nebegrįžti į senąsias nuodėmes. Kas dažnai ir gerai atlieka 
išpažintį, tas sunkių nuodėmių nebedaro. Todėl kur yra sąmoningas religin
gumas, ten nėra tų gausių girtavimų, ištvirkavimų, skyrybų, abortų ir kitų 
nusikaltimų. Jeigu anksčiau minėti jaunuoliai būtų buvę religingi, jie nebū
tų ištvirkavę ir šiandien nebūtų tų problemų.
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Labai daug tikinčiųjų, nesuklupusių jaunystės audrose, meldžiasi kar
tu su Maironiu:

Ačiū Tau, Viešpatie, jogei mylėdamas 
Saugojai mano gyvenimo rytą.
Argi ne kartą vilionei tikėdamas 
Bėgau į tinklą, gudriai užraizgytą.
Žūti neleido šventas tikėjimas,
Tėviškas Tavo Apvaizdos budėjimas.

Kad mūsų jaunimas taip kovotų ir melstųsi, kaip kovojo ir meldėsi 
praėjusių kartų jaunimas, tada nebūtų tiek nelaimingų žmonių, iširusių 
šeimų ir gausių ašarų; nebūtų tiek nusivylusių, prasigėrusių, išprotėjusių...

K A I P  M E S  M E L D Ž I A M Ė S  
(Vienoje mažoje Telšių vyskupijos bažnytėlėje)

Upeliais nuplaukė paskutinis žiemos ženklas. Ant šakos skleidžiasi pir
mutinis pumpuras. Pakrantėse stiepiasi gležni žolės lapeliai. Į žemę atėjo 
pavasaris, ir visa gamta garbina savo Kūrėją. Gražiausias pavasario mėnuo 
skiriamas Dievo Motinos garbei. Mūsų protėviai ypač pasižymėjo Marijos 
garbinimu gegužės mėnesį. Visuose namuose skambėdavo litanijos ir gies
mės. Šiose gražiose pamaldose aktyviai dalyvaudavo ir jaunimas.

Šiandien, kai virš mūsų galvų kabo neutroniniai, raketiniai, branduo
liniai ginklai, grasindami viską nušluoti nuo žemės paviršiaus, kai juodos 
moralinio smukimo bangos mėgina užlieti žmonių gyvenimą, mes jaučia
me, kad malda yra ne mažiau reikalinga kaip anuomet.

Melsdamiesi bendraujame su tuo, kas yra už žemę aukščiau, kas dan
giška ir šventa. Mes atsiprašome, dėkojame ir garbiname Aukščiausiąjį. 
Todėl norime, kad ne tik mūsų siela, bet ir kūnas rodytų pagarbą ir meilę 
Išganytojui. Aukščiausios pagarbos ženklan laikome sudėtas rankas, ne
sisukinėjame ir nesidairome, kad neatitrauktume savo ir kitų dėmesio 
nuo maldos.

Visų savo maldų metu prisimename Švč. Mariją, kaip Ji meldėsi ir 
garbino Dievą, būdama jaunutė mergaitė. Su kokiu nuolankumu ir su 
kokia viltimi Ji melsdavosi Dievui! Savo maldas mes siunčiame Dievui per 
Mariją ir tikimės, kad jos bus išklausytos, kad Marija padės atrasti Dievą 
net ir tiems, kurie yra atšalę ir atitolę nuo tikėjimo.

Taip mes meldėmės gegužės mėnesio pirmąjį vakarą. Kunigas, ap
sivilkęs Mišioms, išėjo prie altoriaus ir tarė trumpą žodį, ragindamas 
visus uoliai garbinti Mariją gegužės mėnesį. Pasigirdo giesmė. Adoruojan
čios mergaitės ir Mišioms patarnaujantys berniukai, išsirikiavę po keturis - 
dvi mergaitės vidury ir po vieną berniuką iš šalių - įeiname į bažnyčią, 
nešdamiesi po tulpės žiedą ir giedodami giesmelę:
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O Marija mylima,
Motinėle Tu gera,
Tu myli mažus vaikus 
Ir globoji mus visus.

Tau mes nešam dovanas,
Širdis duodam Tau jaunas,
Tavo norim būt vaikai 
Ir mylėt Tave karštai.

Visi įėję suklaupėme ir tyliai pagarbinome Švenčiausiąjį Sakramentą. 
Atsistoję sakėme eilėraštuką Marijai.

Vienas:
Jei tau širdį skauda, o žmogau pasaulio,
Jeigu tu be laimės šiais takais keliauji,
Visada skubėki prie dangaus Marijos,
Jos tikrojoj meilėj vėl širdis atgyja!

Du:
Eik, suklupk ir guoskis Motinai Marijai!

Visi:
Motinai Marijai, Motinai Marijai!

Vienas:
Jei visų apleistas žemėje klajoji,
Jei erškėčiai skaudūs tavo kelią kloja,
Visada skubėki prie Dangaus Marijos,
Jos tikrojoj meilėj mūs širdis atgyja!

DU:
Eik, suklupk ir guoskis Motinai Marijai!

Visi:
Motinai Marijai, Motinai Marijai!

Vienas:
Jeigu siela verkia, o jos nieks negirdi,
Kam tu pasiguosi, kam atversi širdį?
Visada skubėki prie Dangaus Marijos!
Jos tikrojoj meilėj vėl širdis atgyja.

Du:
Eik, suklupk ir guoskis Motinai Marijai!

Visi:
Motinai Marijai, Motinai Marijai!

Padeklamavę eilėraštį, nešėme Marijai savo gėlę baigdami giedoti 
giesmelę:

Skinam darželio gėles,
Renkam lauko žoleles,
Pinam margus vainikus,
Dovana Tau mūsų bus.



RŪPINTOJĖLIS. 1982. Nr. 18 809

O Marija, kaip gražiai 
Tau pražydo šie žiedai,
Tau po kojų dedame,
Savo meilę reiškiame.

Pirmieji nešė berniukai ir, padėję savo žiedą ant altoriaus, pasiliko 
stovėti presbiterijoje, o mergaitės, padėjusios ant altoriaus savo gėlę ir 
nusilenkusios Švenčiausiajam Sakramentui, sugrįžo į savo vietą bažny
čioje.

Prasidėjo šv. Mišios. Visi aktyviai jose dalyvavome atsakinėdami kuni
gui. Mergaitės rečitavo 89-ą psalmę.

Pirmoji mergaitė:
Tu, Viešpatie, iš kartos į kartą 
buvai mums Globėjas.
Kai žemė, kalnai ir pasaulis negimę dar buvo,
Tu, Dieve, nuo amžių buvai ir būsi per amžius.

Visi:
Mūsų rankų darbus palaimink!

Antroji mergaitė:
Žmonėms Tu liepi sugrįžti į dulkes.
Grįžkit, žmonijos vaikai!, - Tu byloji.
Juk Tavo akivaizdoj tūkstantis metų - 
kaip diena vakarykštė, praėjus, 
kaip nakties prabėgęs ketvirtis.

Visi:
Mūsų rankų darbus palaimink!

Trečioji mergaitė:
Pašalini žmogų kaip rytmečio sapną, 
kaip tą žaliuojančią žolę. .
Ryte jinai žydi, žaliuoja, 
vakare - nukirsta jau sudžiūsta.

Visi:
Mūsų rankų darbus palaimink!

Ketvirtoji mergaitė:
Mus atgaivinki savo malone, 
ir šūkausim, džiūgausim 
Per dienų dienas, kol gyvuosim!

Visi:
Mūsų rankų darbus palaimink!

Berniukai papunkčiui kalbėjo visuotinę maldą, atsakinėjo visi žmo
nės.

Toliau buvo atnašaujama šv. Mišių auka su giesmėmis Marijai. Po to 
Švč. Marijos litanija - choras prie vargonų giedojo vieną punktą, o ado
ruojančios mergaitės su visa bažnyčia - kitą punktą.
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Vakaro pamaldos baigėsi, o mes nuskaidrinta širdimi, atidavę pasku
tinę pagarbą Švenčiausiajam Sakramentui, palikome Švč. Mariją laukti 
mūsų bažnyčioje kitą vakarą.

[Vadovė Marytė Mėlinauskaitė]

K A S  M A N  Y R A  K R I S T U S

Aleksandra [Bubelytė]

UGNIMI IŠDEGINTI ŽODŽIAI 
Kartą manęs paklausė sutiktas keleivis:
Sakyk, kas yra Kristus tau?
Tada ir aš savęs paklausiau apsidairęs:
Tikrai, kas gi JIS man?

Apsidairiau tada gyvenimo miškuos, - 
tuose dienų brūzgynuos, 
ir klausinėjau paukščių ir žvėrelių, 
ir spindinčių žvaigždynų, 
ir upių neramiųjų, tekančių pro šalį, 
ir žemės lygumų, daubų, kalnynų, 
uolų, įsmigusių dangaus skliaute giliam, 
bangų mūšos, nakties tylos, - 
kas Jis yra? Jis - man?

Eiliuoti negaliu - per siauros eilės šitai pasakyti.
Kalbėti? - O kur žodžiai, Jo verti?
Tačiau jaučiu kiekvieną vakarą, kiekvieną rytą, 
kad Jis visiems - vienintelė Šviesa gyvenimo nakty!

Kada širdy nelieka žemės triukšmo, melo, 
kada akis rami, įsmigus tik į Jį, 
tada Jis pasirodo artimas tikrai, be galo, 
tada Jis - Džiaugsmas varguose ir nevilty:
Jis mūsų VISKAS, 
nors mes ir nieko neverti!

Stasė [Belickienė]:

KRISTUS MAN - DIDŽIAUSIOS SVAJONĖS APIE LAIMĘ IŠSIPILDYMAS 
Žmonės labai nori būti laimingi, labai skirtingai supranta laimę ir 

skirtingais keliais į ją eina. Ir dažniausiai jos neranda. Žiūrėk, rodos, jau 
pasiekei tai, ko norėjai, o pamatai, kad visa tai nepatenkina tavo sielos 
troškimų. Tai nėra laimė, apie kurią svajojai.

Tik tada, kai pabūni su Kristum Alyvų darželyje, kai pasiryžti eiti su 
Juo Kryžiaus keliu, pajunti Taboro stebuklą.
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Kristus man - Didžioji Aukštuma, į kurią kopiame visą gyvenimą siek
dami tobulumo.

Marytė [Mėlinauskaitė]

GERASIS DIEVE, 
kai man linksma, 
aš apie Tave negalvoju.
Kai turiu daug draugų, 
jie yra man patys artimiausi.

Kai esu sveikas, 
sukuosi pasaulio verpetuose, 
apie Tave nė minutės nepamąstydamas.

Mano Dieve, 
aš tada kasdienę maldą 
vos besukalbu.
Nepabendrauju su Tavimi vienas, 
nepagarbinu Tavęs,
Mano Dieve, aš Tave visai užmirštu.

Kai man taip sunku širdy, 
kai niekam negaliu pasiguosti, 
mano Dieve, skundžiuosi tik Tau.
Kai mane visi apleidžia, 
šaukiuosi vien Tavo artumos.

Kai žmonės pasmerkia, 
glaudžiuosi prie Tavo Rankos.
Kai guliu vienišas ligos patale,
Tu - mano artimiausias Draugas.

Mano Dieve, 
tada aš j Tave meldžiuosi,
Tavęs prašau, 
su Tavim draugauju...

Tu manęs pasigaili, 
nuramini, neatstumi, nepalieki vieno, 
ištiesi savo ranką.
Viešpatie, leisk man būti visada su Tavim!

Ada [Urbonaitė]

TU - MANO BEGALYBĖ, - 
Tu - veiklioji meilė. Dėkoju Tau, kad didžiausią vienišiaus skausmo 

valandą visada atėjai, pasakei, įrodei, kad Dievas yra Meilė.
Tu mano namų šiluma, kai daugelis uždarė man savo namų duris. 
Tu mano Dinamika, kai stingdo širdį įtarumo ir atstūmimo šaltis.
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Tu mano širdies nuolatos trykštanti Džiaugsmo srovė, kurios neužterš 
joks žemės dumblas.

Tu mano Aiškumas, kai negaliu suprasti Tavo Meilės ženklų.
Tu mano Ištvermė, kai dėl savo silpnybių kasdien pradedu iš naujo.
Tu mano vienintelė didžiausioji Viltis aną paskutinį tylų vakarą.
Tu mano visa apimančioji Meilė, kai tuos, kuriuos reikėtų laikyti prie

šais, laikau taip arti širdies maldoj. Tu mano Meilė, kai trokštu mylėti 
nors ir nemylima.

Tu mano Užuovėja, kai iš visų pusių pučia vien tik šiaurūs vėjai.
Tu mano vešliausioji ganykla, kai atsiverčiu Šventųjų knygų lapus.
Tu - maloniausioji bendruomenė mano vienišume, mano tyruose.
Tu mano pastovioji giedra, kai sidabriniai upeliai liejasi iš krantų 

nesulaikomai, nesuvaldomai, veltui...
Tu mano Laisvė, kai savu keliu turiu eiti kaip vergė, kai ant rankų ir 

kojų skamba neregimi retežiai.
Tu mano Pergalė, kai maža, kai silpna, kai viena - kaip Dovydas, iš 

piemens laidyklės, - turiu kautis su Galijotu.
Tu mano Ištikimasis, kai iš sužeistos krūtinės veržiasi šūksnis: Et tu, 

Bruto, contra me! - Tu man tari paguodos ir ištikimybės žodžius: Štai Aš 
esu su tavimi visas tavo gyvenimo dienas. <...> Ir jei tėvas ir motina 
tave užmirštų, Aš niekuomet tavęs neužmiršiu.

Tu mano dieviškasis Mokytojas, kurį meilė nuvedė iki tokio nusižemi
nimo, jog sutikai būti įtariamas, šmeižiamas - Jis tai daro su Belzebubo 
pagalba, - pačių artimiausių nesuprastas, nepažintas: Jis išėjo iš proto...

Dėkoju Tau už tą didžiąją Meilę, kad nepalikai nė vienos sunkios mūsų 
gyvenimo situacijos nepašventinęs savo dieviška malone, kitaip - širdis 
sudiržtų, užkietėtų, prarastų viltį...

Tu mano vienintelis, geriausias, turtingiausias, dosniausias! Ankstyvą 
rytmetį laiminga tariau ritualo žodžius: Apvilko mane Viešpats auksu 
austu apsiaustu ir daugybe brangenybių apdovanojo mane ... Dabar, kai 
saulė gerokai vakarop palinko, Tu suteikei malonę tas brangenybes - 
šmeižtus, pažeminimus, nevertinimą - priimti.

Dėkoju - dėkoju už šviesą, už patirtį, už Meilę.
Kristau, Žmogumi tapęs Dieve, suteiki malonę, kad visu savo gyveni

mu atsakyčiau - KAS TU MAN ESI!

* *   *

Į mūsų klausimą: Kas man yra Kristus? atsakė keturi žmonės. Paban
dykime to paklausti kiekvienas pats savo širdies gelmėje ir pasiklausyki
me atsakymo.


