IGNACAS LOJOLA (Inigo de Loyola) gim÷ 1491 metais Ispanijoje, Gipuskojoje
(Guipuczoa), baskų provincijoje, Aspetijoje (Azpeitia) Lojolos pilyje. Jis buvo
jauniausias iš 13 vaikų. 1507 metais, dar prieš t÷vo mirtį (motina buvo mirusi jau
anksčiau), berniukas atsiduria Arevale. Kastilijos karaliaus iždininkas Juan Velasquez de
Cuellar Ignaco t÷vui pasiūl÷ vieną iš savo sūnų atsiųsti į jo dvarą, kad gautų kilmingos
šeimos nariui deramą aukl÷jimą ir išsilavinimą. Beltran de Lojola paskyr÷ savo jaun÷lį.
Arevale Ignacas praleido dešimt metų. Čia ne tik išmoko dvaro etiketo, išmoko
naudotis ginklais, dalyvavo turnyruose. Velasquez steng÷si, kad jo globotiniai būtų
įvairiapusiškai išsilavinę. Jei Ignacas gal÷jo pasigirti dailia rašysena, tai turi būti
d÷kingas Arevalo mokyklai. Čia jis skait÷ pam÷gtus riterių romanus. Velasquez šeimoje
nebuvo užmirštas ir religinis aukl÷jimas, tačiau Ignacas prisipažįsta, jog buvo pasaulio
tuštyb÷ms atsidavęs žmogus. Jo bendražygiai apie šį laikotarpį raš÷, kad Ignacas nors
ir neišsižad÷jo tik÷jimo, bet negyveno pagal jo reikalavimus ir nesisaugojo nuod÷m÷s.
Jį viliojo moterys, buvo užsidegęs lošimo aistra, neveng÷ karštakošiškai griebtis ginklo.
1515 metais d÷l kažkokio nusižengimo kartu su vyresniuoju broliu net buvo patrauktas į
teismą.
Arevale Ignacas patyr÷ ir žemiškosios galyb÷s trapumą bei likimo nepastovumą. Po
karaliaus Ferdinando mirties Velasquez pateko į naujojo valdovo nemalonę, tur÷jo
palikti Arevalą ir palaužtas nedalios netrukus mir÷. Ignacas, dvidešimt šešerių metų
riteris, buvo priverstas ieškoti naujo šeimininko. 1517 metais jis stojo Navaros (Navarra)
vicekaraliaus Antonio de Manrique tarnybon.
1521 geguž÷s 20 d., kai prancūzai puol÷ Pamplonos (Pamplona) tvirtovę, sviedinys
jam sužeid÷ vieną koją, o kitą - sutrupino. Ignacas buvo nugabentas į pilį. Kojos
žaizdos negijo, be to, kaulai kreivai suaugo, tad lauk÷ kaulo taisymo operacija, kurią
reik÷jo daryti be narkoz÷s. Užuot taisęsis, sužeistasis kaskart menko, ir birželio
pabaigoje gydytojas patar÷ pasirengti mirčiai. Tada netik÷tai birželio 29 d. - šv. Petro ir
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Pauliaus švent÷s dieną - ryte ligonis pasijuto geriau. Po kelių dienų pavojus praslinko.
Kai kaulai ÷m÷ suaugti, žemiau kelio vienas liko užslinkęs ant kito, tod÷l koja buvo
trumpesn÷. Išsikišęs kaulas atrod÷ labai bjauriai. Ignacas to negal÷jo pakęsti, nes dar
buvo apsisprendęs sekti pasauliu, ir galvojo, kad šitai jį padarys negražiu. Paklaus÷
chirurgų, ar būtų galima išsikišusį kaulą nupjauti. Jie atsak÷, kad, žinoma, galima, bet
skausmai būsią daug didesni už visus iškęstus, nes kaulas jau sveikas ir operacija užtruks
ilgesnį laiką. Jis vis tiek apsisprend÷ kent÷ti d÷l savo užgaidos, nors vyresnysis brolis
buvo pasibais÷jęs ir man÷, kad pats tokio skausmo neištvertų.
Nupjovus m÷są ir išsikišusį kaulą, buvo imtasi įvairių priemonių, kad koja neliktų tokia
trumpa. Ją tep÷ daugybe aliejų ir nuolat temp÷ specialiais instrumentais, kurie ligonį
kankino daugelį dienų.
Pamažu Ignacas pagijo ir jaut÷si sveikas, tik negal÷jo tvirtai atsistoti ant kojos ir buvo
priverstas gul÷ti lovoje. Labai m÷go skaityti riterių romanus. Gerai jausdamasis
papraš÷ duoti keletą tokių romanų laikui praleisti. Bet tuose namuose nebuvo n÷
vienos knygos, kurias buvo pratęs skaityti, ir tod÷l jam dav÷ "Kristaus gyvenimą",
kartūzo vienuolio Ludolfo iš Saksonijos keturių tomų veikalą, bei "Knygą apie šventųjų
gyvenimus" - dominikono Giacomo de Vareze kūrinį.
Daug kartų skaitydamas šias knygas, Ignacas pamažu susižav÷jo tuo, kas jose
parašyta. Žvelgdamas į savo ankstesnį gyvenimą svarstydavo: "Kas būtų, jei aš
padaryčiau tai, ką dar÷ šv. Pranciškus, ar tai, ką dar÷ šv. Domininkas?" Šias mintis
keisdavo svajon÷s tarnauti vienai širdies damai. Jos taip užvaldydavo Ignacą, kad
apie tai galvodamas gal÷davo praleisti dvi, tris ar keturias valandas. Ši tokių skirtingų
minčių kaita tęs÷si ilgą laiką.
Mintys apie pasaulio dalykus jį labai džiugino, bet, kai pavargęs jas apleisdavo,
jausdavo sausrą ir nepasitenkinimą. Tuo tarpu, kai galvodavo eiti basas į Jeruzalę,
valgyti tiktai žolynus, imtis visų apsimarinimų, kuriuos praktikavo šventieji, net apleidęs
tas mintis jaut÷si patenkintas ir linksmas. Šitaip pamažu prad÷jo pažinti jame
veikiančias skirtingas dvasias.
Ignacas prad÷jo rimčiau galvoti apie savo praeitį. Juo daugiau mąst÷, tuo labiau
įsitikino, jog privalo atsiteisti už kaltes, tod÷l nusprend÷ leistis maldingon kelion÷n į
Jeruzalę.
Prieš atkeliaudamas į Švč. M. Marijos šventovę Monseratą (Montserrat), jis įsitais÷ ilgą
šiurkščios drob÷s tuniką. 1522 metais kovo 21-ąją atvykęs garsiojon šventov÷n,
susirado nuod÷mklausį ir visa pasirašęs atliko viso gyvenimo išpažintį, kuri užtruko tris
dienas. Kovo 24-ąją - per Dievo Motinos Apreiškimo švent÷s išvakares - elgetai
atidavęs prašmatnius drabužius, apsivilko šiurkščios drob÷s drabužiu ir prie Mergel÷s
Marijos altoriaus praleido visą naktį.
Ankstų rytą palikęs vienuolyną, iškeliavo į Barseloną, iš kur ketino vykti Jeruzal÷n.
Pakeliui stabtel÷jo Manrezoje, kur ketino pabūti kelias dienas. Tos kelios dienos virto
m÷nesiais, mat kaip tik Manrezoje Ignacas pra÷jo dvasinio gyvenimo mokyklą.
Susirado urvą, kur po 7 valandas praleisdavo besimelsdamas, o kitas Šv. Liucijos
ligonin÷je slaug÷ sergančius. Duonos pasielgetaudavo, o miegodavo ten, kur jam
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pasiūlydavo. Manrezoje jis susipažino su kitomis dvasinio gyvenimo knygomis, viena iš
jų buvo "Kristaus sekimas". Kai koks nors skirsnelis jam ypač patikdavęs, kaipmat
užsirašydavo į nešiojamą su savim užrašų knygelę, tą pačią, kurią jis naudojo
pasižym÷ti per maldą gautiems apšvietimams. Štai iš ko v÷liau atsirado "Dvasinių
pratybų" knyga.
Iki šio meto Ignaco dvasin÷ nuotaika buvo beveik vis tokia pat. Buvo apimtas vienodo
didžiulio džiaugsmo. Tačiau Manrezoje Ignaco siela išgyveno ir didžiulius svyravimus.
Kartą skrupulų prisl÷gtas ÷m÷ karštai melstis ir net balsu šauktis Dievo sakydamas:
"Pad÷k man, Viešpatie, nes nerandu jokios pagalbos nei pas žmones, nei kituose
kūriniuose. Jei tik gal÷čiau ją rasti, joks vargas man nebūtų per sunkus. Viešpatie, tu
parodyk, kur ją galiu surasti. Net jeigų reik÷tų sekti šuniukui iš paskos, kad man
pagelb÷tų, - aš tai padarysiu." Taip begalvojant jam daug kartų ateidavo pagundos
nusižudyti. Tačiau žinodamas, kad nusižudyti būtų nuod÷m÷, v÷l šaukdavo: "Viešpatie,
nedarysiu nieko, kas tave įžeistų!" Kartą Ignacas prisimin÷ istoriją vieno šventojo, kuris,
nor÷damas išprašyti iš Dievo labai trokštamo dalyko, išbuvo nevalgęs daugelį dienų,
kol jį gavo. Ignacas nutar÷ tą patį daryti. Ištv÷r÷ savaitę nieko neimdamas į burną.
Sekmadienį tur÷jo eiti išpažinties. Buvo įpratęs savo nuod÷mklausiui smulkiai
papasakoti visa, ką darydavo. Nuod÷mklausys jam liep÷ nutraukti pasninką. Nors dar
jaut÷si pakankamai stiprus, pakluso ir dvi dienas pasijuto laisvas nuo skrupulų. Bet
trečią dieną melsdamasis v÷l prad÷jo prisiminti nuod÷mes. V÷l kilo noras nusižudyti. Ir
Viešpats panor÷jo, kad čia jis pabustų tartum iš miego. Dievo duotų pamokymų d÷ka
jis jau pažino dvasių skirtingumą ir tod÷l ÷m÷ steb÷ti, kokiu būdu ta dvasia pas jį at÷jo.
Taigi kuo aiškiausiai apsisprend÷ nebeišpažinti jokio praeities dalyko ir nuo tos dienos
tapo laisvas nuo skrupulų.
Apie metus išbuvęs Manrezoje, leidosi į Barseloną, o paskui - ramiai trauk÷ į Italiją ir
Jeruzalę. 1523 vasario m÷n. išplaukęs iš Barselonos, po penkių dienų pasiek÷ Gajetą
(Gaeta). Iš čia keliauja Romon, kur susitinka su šv. T÷vu Adrianu VI ir pasiprašo leidimo
maldingon kelion÷n.
Laive, kuriuo Ignacas plauk÷ į Jeruzalę, buvo daromi kai kurie bjaurūs dalykai ir viešos
nešvankyb÷s, kurias jis griežtai smerk÷. Kartu plaukę ispanai persp÷jo, kad to
nedarytų, nes įgula tar÷si palikti jį kokioje nors saloje. Bet Viešpats nor÷jo, kad jie
greitai atplauktų į Kiprą. Iš ten kitu laivu su maldininkais išvyko į Jeruzalę. Išplaukę iš
Kipro pasiek÷ Jafą. Kaip įprasta, į Jeruzalę keliavo ant asiliukų. Ignacas, kaip
maldininkas, pirmąsyk pamato Jeruzalę 1523 rugs÷jo 4 d. Aplanko šio miesto
šventąsias vietas, dažnai meldžiasi prie Šventojo Kapo, Alyvų kalne ir Dangun Žengimo
vietoje, aplanko Betliejų. Ignacas panūsta likti Šventojoje Žem÷je, bet pranciškonų
Vyresnysis, anuomet serg÷jęs šventąsias vietas, griežtai uždraudžia.
Iš Šventosios Žem÷s nuplaukę į Kiprą maldininkai pasiskirst÷ į skirtingus laivus. Uoste
stov÷jo keli laivai, plaukiantys į Veneciją: vienas turkų, kitas visiškai mažas ir trečias labai prabangus ir stiprus vieno turtingo venecijiečio laivas. Kai kurie maldininkai praš÷
šito laivo šeimininką priimti Ignacą. Bet turtuolis atkirto, kad, jei jis šventas, tegu vyksta
p÷sčiomis per jūrą kaip šv. Jokūbas ar panašiai. Tie patys prašytojai labai lengvai
prikalbino mažojo laivo šeimininką. Vieną rytą, pučiant palankiam v÷jui, visi išplauk÷.
Pavakare juos užklupo audra, ir laivai vieni nuo kitų atsiskyr÷. Didysis laivas sudužo
netoli Kipro salų, žmon÷s išsigelb÷jo. Turkų laivas per audrą nuskendo kartu su visais
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keleiviais. Mažasis laivas per vargus pasiek÷ krantą.
Ignacas grįžta į Veneciją ir iš naujo apmąsto savo gyvenimą. Trokšta tiktai vieno pad÷ti sieloms, tod÷l nutaria mokytis. Iš Venecijos iškeliavo į Genują. Kai vieną dieną
meld÷si savo papročiu Ferraros katedroje, kažkoks vargšas papraš÷ jį išmaldos. Dav÷
jam marketą. Po to at÷jo kitas. Ir tam dav÷ pinig÷lį. Trečiam dav÷ smulkesnį pinig÷lį,
nes tokį betur÷jo. Vargšai, manydami, kad jis dalina išmaldą, nesiliov÷ ÷ję. Taip ištirpo
viskas, ką neš÷si su savimi. Pagaliau išmaldos prašyti at÷jo visas vargšų būrys. Ignacas
atsiliep÷ prašydamas atleidimo, nes daugiau nieko nebetur÷jo. Grįžęs 1524 m. kovo
m÷n. į Barseloną, s÷dasi kartu su mažais berniūkščiais suolan ir imasi mokytis lotynų
kalbos. Kai Ignacas svarst÷, ar jam studijuoti ir kiek, vis mąst÷ apie tai, ar po studijų stos
į vienuolyną, ar šiaip keliaus per pasaulį. Kai jam kildavo mintis stoti į vienuolyną, tuoj
apimdavo noras stoti į kokį nors pašlijusį ir mažai reformuotą, kad jame gal÷tų
daugiau kent÷ti. Dievas Ignacui teik÷ didelį pasitik÷jimą Juo, kad lengvai iškęstų visus
priešiškumus ir įžeidimus.
1526 m. jis vasarą iškeliauja į atnaujintą Alkalos de Henarų universitetą. Ten suburia
studentus ir vyresnius žmones, pasakoja jiems apie maldą, aiškina Dievo Apvaizdos
reikšmę. Tačiau pamokslininkas įskundžiamas inkvizicijai, mat kai kam nepatiko, kad
mokslų nebaigęs žmogus kitiems kalba apie Dievą. 1527 geguž÷s m÷n. suimamas, bet
po 42 dienų paleidžiamas iš kal÷jimo. Nors Ignaco kalbose nerado klaidų - doktrinos
pažeidimų, bet jam buvo įsakyta liautis viešai sakyti pamokslus ir viešai Alkaloje (Alcalį)
apaštalauti. Ignacas keliauja Salamankon (Salamanca) toliau mokytis garsiajame
universitete. Praslinkus dviem savait÷ms universiteto dominikonai, įtarę jį klaidatikyste,
uždar÷ į kal÷jimą. Ignaco kaltintojai privert÷ paaiškinti, kaip jis suprantąs Švč. Trejybę ir
Eucharistiją. Galop tardytojai įsitikino, kad jokių klaidų jo moksle nesama, pagaliau po
22 dienų iš belang÷s paleidžiamas. Ignacui leista mokyti vaikus. Įsakyta vengti
sud÷tingų teologinių klausimų. Pajutęs, kad Salamankoje nepageidaujamas, jis
nusprend÷ keliauti į Paryžių, kurį pasiek÷ 1528 m. vasario 2 d.
Septynerius metus Prancūzijos sostin÷je Ignacas mok÷si lotynų kalbos Montegiu
(Montaigu) kolegijoje (1528-1529), filosofijos - Šv. Barboros (Sainte-Barbe) (1529-1533),
o teologijos pas dominikonus (1528-1529). Kad gal÷tų išgyventi, per šį laiką kasmet po
du m÷nesius vasaromis vaikštin÷damas prašydavo turtingesniųjų Flandrijos pirklių
pašalpos. 1531 m. net buvo atkeliavęs į Londoną, kad rastų l÷šų studijoms.
1529 m. spalį, prad÷jęs studijuoti Šv. Barboros kolegijoje, Ignacas gyveno viename
kambaryje su Petru Faberiu (Faber) ir Pranciškumi Ksaveru (Xavier). Tuomet jis
draugams išsipasakojo, kaip ketinąs savo gyvenimą pašvęsti sielų gelb÷jimui. Faberis,
skatinamas tokių pat troškimų, tapo pirmuoju jo bendražygiu. Ksaveras svajojo siekti
pasaulin÷s šlov÷s. Tačiau Ignacas v÷liau laim÷jo jį Dievo tarnybai.
Kaip rašoma Ignaco "Autobiografijoje", besimokant jiems Paryžiuje prasid÷jo maras.
Ignacas panor÷jo įeiti į kambarį, kur daug kas mir÷, kaip jis man÷, nuo maro. Suradęs
sergantį, Ignacas paguod÷ jį ir ranka paliet÷ žaizdą. Šiek tiek padrąsinęs, iš÷jo. Ranką
prad÷jo skaud÷ti, ir jau man÷, kad bus užsikr÷tęs maru. Šis įspūdis buvo toks stiprus,
kad negal÷jo jo įveikti. Tada ryžtingai įsikišo ranką į burną, daug kartų pasukiojo ir tar÷:
"Jei tavo ranka užsikr÷tusi maru, tai užsikr÷s ir burna." Kai šitai padar÷, pranyko baim÷ ir
rankos skausmas. Tačiau grįžus į kolegiją, niekas nenor÷jo įsileisti vidun. Taigibuvo
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priverstas keletą dienų praleisti lauke.
Tarp universitete besimokančių buvo ir daugiau tokių, kurie troško pašvęsti savo
gyvenimą kunigystei ir sielų labui. Iš tokių bendraminčių Ignacas į savo būrį išsirinko
Jokūbą Lajinezą (Laynes), Alfonsą Salmeroną (Salmerón), Nikolą Bobadilą (Bobadilla)
ir Simoną Rodrigesą (Rodriguez). 1534 m. rugpjūčio pabaigoje septyni bičiuliai
nusprend÷ duoti skaistyb÷s, neturto įžadus ir žygiuot Jeruzal÷n atversti netikinčiųjų. Jei
keliauti į Šventąją Žemę būtų neįmanoma, tuomet Romoje prašyti popiežiaus globos.
Įžadų diena pasirinkta Švč. Mergel÷s Marijos Dangun ömimo švent÷ - rugpjūčio 15 d.
Susirinkę Paryžiaus priemiestyje Monmartre (Montmartre) esančioje Šv. Denio (St.
Denis) koplyčioje, kiekvienas iš jų dav÷ įžadus. Tuo metu jie dar neman÷ steigti naujo
ordino, o tik svajojo gyventi neturte ir pasišvęsti Dievo bei artimo tarnybai.
1535 metų pradžioje Ignaco sveikata sušlubavo ir jis nebegal÷jo toliau studijuoti
teologijos. Gydytojų paragintas, nusprendžia vykti į gimtinę, kur t÷višk÷s oras, -kaip
sp÷liojo gydytojai, - jam v÷l gal÷jo pad÷ti atsistoti ant kojų. Prieš išvykdamas iš
Prancūzijos sostin÷s, Ignacas Faberį paskiria būrelio vyresniuoju ir visiems primena
susirinkti 1537 pavasarį Venecijoje.
Gimtojoje Aspeitijoje Ignacas apsistojo ne t÷vų pilyje (nors brolis labai to praš÷), bet
įsikuria skurdžiame Magdalenos ligonin÷s pastate, maisto pasielgetaudavo. Čia jis
elg÷si kaip Alkaloje: surinkęs vaikus ir suaugusius, pasakodavo jiems apie Dievą. Liepos
m÷nesį pasijutęs ger÷liau, atsisveikinęs su artimaisiais ir draugais, išsireng÷ Venecijon.
Veneciją Ignacas pasiekia 1535 metų gruodį. Kadangi bičiulių laukti reik÷jo daugiau
nei dvejus metus, - čia studijavo teologiją, ved÷ "Dvasines pratybas", pad÷jo
ligoniams. Tuomet Faberis Paryžiuje surado dar tris bendraminčius: Klodą le Žei
(Claude le Jay), Pašezą Brojetą (Paschase Bro÷t) ir Joną Kodurą ( Jean Codure).
Kadangi tarp Prancūzijos ir Ispanijos prasid÷jo karas ir Paryžiuje atsirado nepalankumo
ženklų ispanams, šis būrelis išvyko į Veneciją dviem m÷nesiais anksčiau. Tačiau Italijoje
reik÷jo laukti laivo, kuris gal÷tų nugabenti į Šventąją Žemę, tad grup÷ pad÷jo slaugyti
ligonin÷je sergančius ligonius. Venecijoje šie vyrai buvo vadinami ignatiečiais, o kas tik
su jais susitikdavo, už jų gerumą ir paslaugumą min÷davo tik geru žodžiu. Kovo m÷nesį
Ignacas savo bendražygius pasiunčia į Romą, kad gautų leidimą kelionei į Šventąją
Žemę ir kad negavusieji šventimų gal÷tų būti pašventinti kunigais. Popiežius Paulius III
buvo maloniai nustebintas šio vyrų būrelio mokslumu, tad dav÷ jiems leidimą kelionei ir
šventimams. 1537 m. birželio 24 d. Ignacas su keturiais bičiuliais gavo šventimus, tik
pirmąsias Mišias jie nutar÷ kiek atid÷ti.
Vasarą paaišk÷jo, kad d÷l Turkijos kalt÷s vargu gal÷sią pasiekti Šventąją Žemę, tod÷l
vyrai pakeit÷ planą. Pasidaliję po du tris, jie pasklido po šiaur÷s Italijos miestus
apaštalauti ir pasirengti pirmosioms Mišioms. Liepos 25 d. Ignacas su Lajinezu išsireng÷ į
Vičensą (Vicenza), kur apleistame užmiesčio vienuolyne susirado sau prieglaudą. Šios
dienos Ignacą itin dvasiškai praturtino, mat Dievas, kaip ir Manrezoje, čia jam suteik÷
vidin÷s paguodos ir vizijų. Pra÷jus 40 susitelkimo dienų, Ignacas savo pirmąsias Mišias
atid÷jo metams. Jis niekada neatskleisdavo savo paslapčių, bet, galimas dalykas, vis
dar tik÷josi aplankyti Jeruzalę ir ten aukoti Mišias. Rugs÷jį jis savo būrį pakviečia į
Vičensą apsvarstyti ateities planų: Ignacas nutaria Romoje pasiūlyti savo pagalbą ir
tarnystę popiežiui, o kiti tuo tarpu pasklidę po įvairius miestus tesako pamokslus 5

apaštalauja. Dar buvo nutarta: jei kas paklaustų, kas jie tokie, tebūna atsakyta J÷zaus bičiuliai. Kuomet pavadinimas buvo išverstas į lotynų kalbą, jis įgavo kiek
kitokią prasmę - J÷zaus Draugiją (Societas Jesu).
Kartu su Faberiu ir Lajinezu Ignacas 1537 m. lapkritį iškeliavo į Romą. Visai netoli miesto,
pakel÷j, jie aptiko nedidelę La Stortos (La Storta) koplyčią. Čia Ignacas reg÷jo Dievą,
kuris tar÷: "Romoje tau būsiu palankus".
Trys maldininkai buvo priimti popiežiaus Pauliaus III, kuris pripažino jų sugeb÷jimus ir
paskyr÷ Faberį su Lajinezu d÷styti Šv. Raštą ir teologiją Romos Sapienca (Sapienza)
kolegijoje, o Ignacą pasiliko ypatingam pamokslų ir sielovados darbui.
Romoje Ignacas išdrįso pirmą kartą aukoti šv. Mišias. Tai įvyko 1538 m. Kal÷dų rytą Švč.
Marijos Madžiore (Maggiore) bažnyčioje Prakart÷l÷s koplyčioje.
1539 m. Ignacas sukviečia visus bičiulius į Romą apsvarstyti, ar jie kurs ordiną. Pirmieji
j÷zuitai net kelias savaites sprend÷ šį klausimą, kol nusprend÷ kurti. Jie save laik÷ sielų
gelb÷tojais, gyvenančiais bendruomen÷je ir klausančiais savo vyresniojo, kuris
paklusnus šv. T÷vui. Jie nor÷jo būti Kristaus mokslo skelb÷jais, pasirengę vykti visur, kur
pasiųs šv. T÷vas. 1539 m. birželio 24 d. Ignacas suraš÷ įstatų santrauką ir įteik÷ šv. T÷vui
patvirtinti. Rugs÷jį šv. T÷vas žodžiu pasiunt÷ sutikimą, bet bul÷ "Kovojančios Bažnyčios
valdymas" (Regimini militantis ecclesie) pasirod÷ tik 1540 m. rugs÷jo 27 d.
1541 m. gav÷nios metu ordino nariai vienbalsiai išrinko Ignacą Vyresniuoju, nors pats
Ignacas nenoromis ir tik po ilgų svarstymų bei maldos dienų pri÷m÷ šį pasiūlymą.
Penkiolika metų Ignacas kūr÷ ir vadovavo naujajai Draugijai, rūpinosi jos augimu,
paraš÷ jos Konstitucijas.
Draugija sparčiai augo, plisdama į kitas valstybes: Italiją, Prancūziją, Portugaliją,
Vokietiją, Angliją ir kt.
Ignacas sakydavo Romos bažnyčiose pamokslus, mok÷ vaikus, vadovavo kandidatų
dvasios lavyboms. Su daugeliu žmonių be atvangos susirašin÷davo ne vien Draugijos
reikalais, bet ir vadovavo jų dvasiniam gyvenimui. Ignacas net įkūr÷ Šv. Mortos namus
buvusioms prostitut÷ms ir prieglaudą jaunoms mergait÷ms, kurioms gr÷s÷ pavojus būti
baisiai išnaudojamoms. Įsteig÷ našlaičių namus ir pastat÷ namus maurams bei
žydams, kurie panoro tapti krikščionimis. 1551 m. jis įsteig÷ Romos kolegiją - visų
pasaulio j÷zuitų kolegijų pavyzdį. Nor÷damas užb÷gti už akių Vokietijoje plintančiai
reformacijai, 1552 m. Romoje įsteigia kolegiją rengti vokiečiams seminaristams. Be to,
popiežius įpareigoja j÷zuitus ruošti įvairius disputus su Liuterio šalininkais Vokietijoje, o
v÷liau juos skiria atstovauti Bažnyčiai didžiojoje Tridento Santaryboje.
Beveik nuo Paryžiaus laikų Ignacas kent÷ vidurių skausmus, kurie ypač kankino
paskutinį jo gyvenimo dešimtmetį. Atsiradus vis daugiau darbų, ypač susijusių su
Draugijos Konstitucijomis (jas baig÷ rašyti 1550 m.), jo sveikata pašlijo. 1554 birželį ir
liepą išgul÷jo lovoje. Kitą žiemą kiek pasitais÷, bet 1556 balandžio m÷n. v÷l sumenko.
Vasara jo sveikata buvo ne kokia, tod÷l gydytojai patar÷ važiuoti į Aventino
(Aventine) vilą. Tačiau šio krašto klimatas jam nepad÷jo, - liepos 24 d. grįžta į Romos
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centrą.
Liepos 30 d., ketvirtadienį, Ignacas pasišauk÷ savo sekretorių Polanką (Polanco) ir
papraš÷ tos dienos popietę paprašyti šv. T÷vo palaiminimo ir pareikšti Draugijai savo
valią: užtikrinti popiežių, jog Dievo malone iškeliaująs į dangų ir kad ten dar karščiau
melsis už Kristaus Vietininką. Polankas, gydytojo įtikintas, vis tebegalvojo, jog ligonis
sveiksta. Tad nesuskubo nuvykti į Vatikaną. Po vidurnakčio Ignacas pasijuto blogai.
Brolis slaugytojas nuskub÷jo pakviesti į Draugijos įkūr÷jo kambarį bent kelis kunigus, o
Polankas b÷go popiežiškojo palaiminimo. Tačiau šiedviem dar nesp÷jus sugrįžti,
Ignacas, kadaise buvęs karys, nūnai tapęs Kristaus meil÷s dalintoju, atidav÷ sielą
Dievui. Penktadienio vakare, rugpjūčio 1-ąją, Ignaco palaikai palaidoti Pakel÷s
Mergel÷s Marijos (Madonna della Strada) bažnyčioje, o pastačius J÷zaus vardo
(Gesù) bažnyčią, jo kūnas čia perkeltas 1587 m.

Ignacas Lojola paskelbtas palaimintuoju 1609 m. liepos 27 d. ir kanonizuotas 1622 m.
kovo 12 d. kartu su šv. Pranciškumi Ksaveru šv. T÷vo Grigaliaus XV. J÷zuitai savo įkūr÷jo
šventę mini liepos 31.

Parengta pagal:
Šv. Ignacas Lojola, Autobiografija. Vilnius 1996.
Josefas N. Tylenda, J÷zuitai šventieji ir kankiniai. Vilnius- Roma Čikaga 1995.

Legenda apie šv. Valentiną
Šv. Valentinas
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Šv. Valentino dienos istorija prasideda III a. – tuo metu, kai gyveno tironas imperatorius
Klaudijus II ir nulankus krikščionis kankinys Valentinas. Klaudijus išleido įsakymą,
įpareigojantį visus Romos gyventojus garbinti dvylika pagonių dievų. Visi, kurie
nuspręsdavo tapti krikščionimis, buvo baudžiami mirties bausme. Tačiau Valentinas
buvo pasišventęs Kristaus idealams ir net grasinimai mirtimi nesutrukd÷ jam išpažinti
krikščionių tik÷jimą. Už tai jis buvo suimtas ir įkalintas.
Paskutiniosiomis Valentino gyvenimo savait÷mis įvyko nuostabus dalykas: matydamas,
kad Valentinas buvo išsimokslinęs žmogus, kal÷jimo prižiūr÷tojas paklaus÷, ar jis
nesutiktų mokyti jo dukrą Juliją, kuri buvo akla nuo pat gimimo. Julija buvo graži,
aštraus proto mergina. Valentinas skait÷ jai Romos istoriją, mok÷ aritmetikos ir kalb÷jo
apie Dievą. Ji mat÷ pasaulį jo akimis, pasitik÷jo jo išmintimi, tylioje šio vyro stipryb÷je
surasdama paguodą.
- Valentinai, ar Dievas tikrai išgirsta mūsų maldas? – vieną dieną paklaus÷ Julija.
- Taip, mano vaike, Jis išgirsta kiekvieną maldą, – atsak÷ šis.
- Žinai, ko prašau Dievą kiekvieną vakarą? Kad prareg÷čiau. Aš labai nor÷čiau matyti
viską, apie ką man kalb÷jai...
- Dievas suteikia visa, kas mums yra gera, jei tik Juo tikime, – atsak÷ Valentinas.
- O, Valentinai, aš tikiu! – atsak÷ Julija, - aš tikiu! – Ir atsiklaup÷, įsikibusi jo rankos. Abu
jie tyliai meld÷si. Staiga kal÷jimo cel÷je nušvito skaisti šviesa ir Julija džiaugsmingai
sušuko:
- Valentinai, aš matau! Aš matau!
- Šlov÷ Viešpačiui! – sušuko Valentinas ir atsiklaup÷ šalia.
Savo mirties išvakar÷se Valentinas Julijai paraš÷ paskutinę žinutę, ragindamas ją
išsaugoti prisirišimą prie Dievo. Žinutę pasiraš÷ – “Tavo Valentinas”.
Kitą dieną prie vartų, kurie v÷liau buvo pavadinti Švento Valentino vartais (Porta
Valentini), jam buvo įvykdyta mirties bausm÷. Tai buvo 270 m. vasario 14 – oji.. Šioje
vietoje Romoje dabar stovi bažnyčia. Pasakojama, kad Julija ant jo kapo pasodinusi
migdolmedį, žydintį oranžinais žiedais. Šiandien migdolo medis tebelieka amžinai
išliekančios meil÷s ir draugyst÷s simboliu.
Iki šiol kiekvieną vasario 14 – ąją, šv. Valentino dieną, d÷mesio, meil÷s ir atsidavimo
ženklais keičiamasi visame pasaulyje.
Vert÷ ses. Ramun÷ Murauskait÷ SJE
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ŠVENTIEJI ARKANGELAI MYKOLAS, GABRIELIS IR RAPOLAS (rugs÷jo 29 d.)
Naujajame Katalikų Bažnyčios Katekizme sakoma, kad angelai - tai sukurtos protingos
dvasines būtyb÷s, turinčios laisvą valią. Tai unikalūs nemirtingi asmenys (KBK,327-336).
Trys arkangelai atstovauja trims pagrindin÷ms J÷zaus tarnyst÷s sritims: Gerosios
Naujienos skelbimui, ligonių gydymui bei aps÷stųjų išlaisvinimui. Gabrielius, kurio vardas
reiškia „Dievas yra galingas”, žinomas kaip Dievo pasiuntinys. Jis praneš÷ Marijai, jog ji
pagimdysianti Išganytoją. Rapolas (jo vardas reiškia „Dievas gydo”) siejamas su
J÷zaus gydymo tarnyste (žr. Tobijo knyką). Mykolas (jo vardas reiškia „tas, kuris
panašus į Dievą”), kovodamas su š÷tonu, vaduoja Dievo tautą (Apr 12, 7).
Šventajame Rašte randame sakant, kad Liuciferis bei jo angelai sukilo prieš Dievą iš
pavydo, nes žmon÷s buvo tarsi Dievo kūrinių pirmienos (Jok 1, 18). Mums verta
prisiminti, jog dvasinis mūšis yra realus, ir mes iš tiesų esame į jį įsukti. Nors J÷zus jau
nugal÷jo š÷toną bei jo puolusius angelus, bet jie vis dar gali mus gundyti ir bandyti, kol
J÷zus v÷l ateis savo šlov÷je. J÷zus sak÷: „Jūs matysite atsiv÷rusį dangų ir Dievo
angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus” (Jn 1, 51). Ką tai reiškia?
Senajame Testamente skaitome, kad Jokūbas sapnavo nuostabų sapną ir mat÷
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laiptus ant žem÷s, o jų viršus siek÷ dangų, ir Dievo angelai laipiojo aukštyn ir
žemyn...(Pr 28, 12-17). Dievas Jokūbui parod÷, kaip Jis rūpinasi savo tauta ir prižad÷jo,
kad Jis rūpinsis jo palikuonimis.
Taigi kas yra tie angelai, kurie tarnauja, laipioja tarp dangaus ir žem÷s? Ką apie juos
sako Dievo Žodis? „Tai tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveld÷s
išganymą” (Žyd 1, 14). Kitoje vietoje skaitome: „Jis palieps savo angelams saugoti
tave, kad ir kur tu eitum” (Ps 91, 11). Mes nesame palikti vieni kovoje su nuod÷me ir
piktu šiame pasaulyje. Dangaus armijos kovos už mus ir su mumis. J÷zus primena, kad
Jis pats bus tos „kop÷čios, kurios sujungia žemę su dangumi”... Jo pažadai patriarchui
Jokūbui galioja ir mums šiandien. J÷zaus įsikūnijime, Dievo Sūnaus prisi÷mimu žmogišką
prigimtį d÷l mūsų, mes esame suvienyti su mūsų dangiškuoju T÷vu. Šiandien, min÷dami
arkangelus, apsigaubkime J÷zaus meile, prašykime Jo angelų pagalbos ir d÷kokime
Dievui už tokius nuostabius mūsų sargybinius.

Vincas Kolyčius, Bernardinai.lt, 2005
Arkangelai
Dieve, pradžioje sutv÷rei du objektus:
Vienas visai artimas Tau (angelai),
kitas artimas niekui (medžiaga).
Vienas neturi nieko viršesnio už Tave,
O kitas nieko po savęs, o tik nieką.
Šv. Augustinas
„Dievas mus myli“, - taip raudona kreidele užrašyta Salantų Gaidžio koplyt÷l÷s
buvusio altoriaus sienoje. Paprasta ir tikra. Vienas iš šios tikrov÷s patvirtinimų Arkangelų sukūrimo id÷ja. Nes visi sparnuotieji Dievo Namų sutv÷rimai, ypač Angelai
Sargai bei Arkangelai,- mūsų labui. Viešpaties malonių teik÷jai. Kiekvienas iš jų turi
savo misiją. Vienas - gydytojas (Rafaelis), kitas - gailestingumo kurstytojas (Varachielis).
Rodos, Dievui buvo negana savęs. Ar, kaip sykį nusprend÷ krikščioniškas jaunimas,„pats vienas be archangelų nesusitvarkytų“... Matyt, Aukščiausiajam nor÷josi, kad
kažkas dar ir iš pašon÷s skatintų, kurstytų meil÷s žmogui liepsnas. Meil÷s, stiprios kaip
besiplečianti visata. Ir konkrečios kaip kojų plovimas mokytiniams.
Šie angelai (kaip rašoma „Angelų“ mašinraščio knygel÷je) sujungia visas kitų angelų
ypatybes - serafimų meilę, galybių j÷gą, tod÷l vadinami arkangelais. Jei ne didysis
nuopuolis, jų tur÷tume ne septynis, o dvylika. Kaip toj pasakoj - dvylika brolių,
juodvarniais po pasaulį lakstančių ir grįžtančių saulei leidžiantis į dausas.
Koks mūsų, žem÷s pakeleivių, kaip sak÷ J. Baltrušaitis, santykis su šiomis sparnuotomis
asmenyb÷mis? Juolab kad literatūros lietuvių kalba daug nerasi, - kelios pogrindyje
spausdintos knygel÷s, brošiūr÷les. O ir liaudies pamaldumą berods turi tik trys: Mykolas,
nes kas daugiau gins nuo žabangų? Rapolas, kaip serg÷tojas kelion÷je, ir Gabrielis,„Viešpaties angelo“ maldos herojus. Kiti šio choro angelai tartum apgaubti paslapties
skraiste. Jų vardai taip ir liko neišverstoje į lietuvių kalbą vienoje Senojo Testamento
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knygoje. Tačiau smalsumui ribų n÷ra. Nenurimsim, kol neišsiaiškinsime, nesusipažinsime.
Tobijui Rapolas sak÷: aš esu vienas iš septynių angelų, kuriems leista tarnauti Viešpaties
šlov÷s akivaizdoje (Tob 12,15). Apreiškimo knygoje minimos septynios dvasios,
stovinčios priešais sostą (Apr 1, 4). Pravoslavų liturgija mini Mykolą ir jo choro septynis
angelus, iš viso - aštuonis. Ne iš piršto laužtas ir šis skaičius. Apreiškime Jonui rašoma
apie galingą angelą, kuris sušauk÷ septynis griaustinius (Apr 10, 1-4), o Senajame
Testamente, - trečiojoje Ezdro (lietuviškojo vertimo n÷ra, nes tai apokrifin÷, t. y.
neįtraukta į Šventojo Rašto Kanoną knyga; toliau – apokrifas) knygoje, sumin÷ti visų
aštuonių (išskyrus Mykolą, Gabrielių ir Rapolą, kurie jau pristatyti kitose šventraščio
puslapiuose) vardai ir misijos, kurių bendras vardiklis - siekimas grąžinti žmoniją į rojaus
būseną.
Ir vis d÷l to kas gi tie angelai? Dievo paslaptys. Nematoma, mus ginanti tikrov÷.
Asmenyb÷s, suskirstytos į chorų hierarchiją. Arkangelai, pagal mistikę Matildą
(Friederich von Lama. Chicago, 1950), yra siunčiami sustiprinti kankinių, pad÷ti tiems,
kurie d÷l Dievo kenčia persekiojimus, tačiau žmon÷s lieka ned÷kingi, pamiršta, iš kur
gauna nuraminimo ir j÷gos.
Katalikų Bažnyčios liturginis kalendorius arkangelus Mykolą, Gabrielių ir Rapolą mini
rugs÷jo 29 dieną. Pravoslavų (stačiatikių) senajame kalendoriuje jų švent÷ yra spalio 8oji. Taip pat pravoslavų liturgin÷je savait÷je pirmadienis yra pašvęstas visiems
angelams, - tarp jų ir arkangelams. Tądien Dievui d÷kojama už jų teikiamas Dievo
malones. Už įkv÷pimus. Paskatinimus.
Septynių arkangelų vardai pabirę įvairiose Šv. Rašto vietose: Mykolas minimas
Danieliaus, Jozu÷s apreiškimo knygoje, Rafaelis - Tobijo, likusieji – trečiojoje Ezdro
knygoje (apokrifas). Visų jų vardai turi priesagą - el-, kuri senov÷s aram÷jų kalboje
artima reikšmei Dievas. Taip arkangelai įkūnija Dievo savybes. Beje, senoje brošiūr÷l÷je
(„Angelai prieš Viešpaties Dievo sostą“) jų vardai netikslūs: Salafielis tapo Sealtieliu,
Jehudielis - Jemedieliu. Mykolas ir Rapolas- sulietuvinti bei liaudies pamaldume jau
įsišakniję vardai. Šventajame Rašte minimi tokie archangelų vardai:
Michaelis (Mykolas). Mi- cha- El. Kas kaip Dievas? Toks jo mūšio šūkis. O atsako jam iš
padugnių: „Mes kaip Dievas“. Ši kova jau kartą laim÷ta. Tačiau dabar - antrasis turas.
Su Adomo rūšimi. Ir čia be Mykolo ir jo pavaldinių neišsiversime. Mykolas yra
Archistrategas, aukščiausias karininkas, Dievui ištikimų angelų karvedys, - kaip rašoma
„Ikonografijos skriptuose I“ (Kretinga, 2001). Ikonografijoje vaizduojamas su skydu ir
kardu arba laikantis žem÷s rutulį ir ietį, nes jis užkariauja pasaulį Kristui. Kovoja su
Puikyb÷s demonu. Globoja Bažnyčią. Pasak Grigaliaus Didžiojo, jei kas didžio įvyksta
Bažnyčioje, tai šv. Mykolas dalyvauja. Vienoje Pietų Vokietijos bažnyčioje yra
paveikslas, kur pavaizduota, jog š÷tonas bando įlipti į sakyklą, bet šv. Mykolas jį
nustumia. Šis arkangelas svarbus kiekvienam žmogui, nes pasakojama, jog sykį šv.
Jonui Vianney pasirodęs piktasis rod÷ į šv. Mykolo paveikslą ir su pagieža tar÷: „Jei šito
nebūtų, aš seniai būčiau tave sumalęs“. Jis taip pat - ligonių patepimo ir mirštančiųjų
sargas. Tikima, jog Mykolas lydi mirusiųjų v÷les bei gina jas nuo tamsos j÷gų. Tod÷l
būtent Jam slavų kraštuose pašvęstos daugelio kapinių cerkv÷s.
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Arkangelai Mykolas ir Gabrielius dažnai ikonostasuose vaizduojami abiejose Dievo
Gimdytojos ikonos pus÷se. Žinoma, jog senov÷s lietuviai taip pat praktikavę savait÷s
dienų glob÷jų šventimą. Tarp tų glob÷jų buvęs ir arkangelas Mykolas, kurį min÷davo
pirmadieniais.
Gabrielis – Dievo j÷ga, tvirtyb÷. Dievo visagalyb÷s skelb÷jas, tarnas, pasiuntinys (Apd
8, 26; Lk 1, 26). Taip pat jis - Eucharistijos glob÷jas. Kovoja su godumo ir gobšumo
demonu. Veda į dosnumą. Taip pat yra kontempliatyviosios maldos glob÷jas.
Ikonografijoje vaizduojamas su lelija rankose. D÷vintis raudoną tuniką. Raudona
spalva ikonografijoje – tai gyvyb÷s, karaliavimo ir dieviškumo spalva. Gabri – El parodantis Dievo j÷gą. Apsisiautęs m÷lyna mantija. M÷lyna - tai žmonijos,
žmogiškumo spalva (nes apreišk÷ Dievo gimimą žmogumi).
Rafaelis (Rapolas) - Dievo medicina. Žmogaus negalių gydytojas (Tob 3,17; 12, 15).
Apsireiškimuose Matildai (Chicago, 1950) jis sako: „Auštant nunešiu tavo maldas prie
Dievo sosto“. Rafaelis yra gydytojų, keleivių, jaunimo, šeimų bei kunigų glob÷jas.
Meil÷s, paguodos angelas, pad÷j÷jas varge. Sutvirtinimo sakramento glob÷jas, nes
yra Šv. Dvasios tarnas. Ikonose jį pamatysime rankose laikantį gydančių aliejų skrynutę
ir teptuką. D÷vi žalią tuniką. Žalia spalva ikonografijoje - atsinaujinimo, atnaujinto
gyvenimo spalva. Iš Tobijo knygos sužinome, kad jis atnaujino Tobito gyvenimą,
grąžindamas jam reg÷jimą ir išlaisvindamas jo sūnaus sužad÷tinę iš nelabojo valdžios.
Rafaelis kovoja su paleistuvyst÷s demonu.
Urielis – Dievo ugnis, šviesa. Apšviečia žmonių protus, kad geriau pažintų Dievą. Kursto
Dievo ugnį žmonių širdyse (3 Ezd. 5,20(apokrifas)). „Aš at÷jau įžiebti žem÷je ugnies“ (Lk
12, 49). Jau IV šimtmetyje Urielis minimas kankinių aktuose. Ikonose vaizduojamas
kair÷je rankoje laikantis fakelą, dešin÷je - kardą. Vilki, kaip ir Gabrielis,- raudona tunika
ir m÷lyna mantija. Kovoja su pykčio ir nekantrumo demonu. Veda į romumą,
kantrybę, meilę.
Salafielis - Dievo malda. Arkangelas, pabudinantis maldai (3 Ezd 5, 16(apokrifas)).
Veda žmones į maldą ir pats už juos meldžiasi. Ikonografijoje vaizduojamas sukryžiavęs
rankas. D÷vi rausvą tuniką, geltoną mantiją (geltona spalva ikonografijoje reiškia
tiesą, kuri šviečia). Tiesa yra tai, jog žmogus sukurtas draugystei su Dievu - maldai.
Tuniką per dešinį petį juosia aukso klausas (aukso spalva - tai Dievo šviesa, kurioje
dažnai viskas panyra). Ikoną su šiuo arkangelu (kaip ir kitų archangelų ikonas) dengia
aukso fonas. Salafielis tartum yra visas paniręs auksin÷je Dievo maldoje. Šis
arkangelas kovoja su girtavimo ir nenuosaikumo demonu.
Jehudielis - Dievo šlov÷. Stiprina besistengiančius d÷l Dievo garb÷s, plečiančius Dievo
karalystę. Ikonografijoje vaizduojamas su aukso karūna, papuošta rubinais ir safyrais
vienoje rankoje ir skeptru - kitoje. Vilki raudona tunika ir m÷lyna mantija. Kovoja su
pavydo ir nedraugiškumo demonu. Skleidžia draugystę, kylančią iš Trejyb÷s
bendryst÷s ir skatina žmones dalytis meile.
Varachielis – Dievo palaima, malon÷. Dalijantis Dievo malones tiems, kurie daro gerus
darbus, sužadinantis d÷kingumą. Išprašantis iš Dievo žmon÷ms gailestingumą.
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Vaizduojamas su rož÷mis rankose. Vilki raudona tunika, m÷lyna mantija. Nuo peties
nuleistas auksinis klausas. Kovoja su tingumo ir religinio abejingumo demonu.
Jeremielis – pak÷limas Dievo link. Kartu tai – teisingumo saugotojas. „Atsak÷ man
arkangelas Jeremielis: „Kai jūsų giminių kartų skaičius išsipildys, tada Visagalis pasvers
svarstykl÷se visą pasaulį“ (3 Ezd 4, 36(apokrifas)). Ikonografijoje šis arkangelas
vaizduojamas su svarstykl÷mis rankose. Vilki geltona tunika, apsisiautęs žalia mantija.
Kaip jau min÷ta, geltona spalva reiškia tiesą, o žalia - atsinaujinimą. Prisiminkime, kaip
Dievo teisingumas Nojaus laikais atnaujino pasaulį, skaudžiai, bet neišvengiamai jį
apvalydamas.
Lieka vienas atviras klausimas - arkangelų skaičius. Septyni (be Jeremielio), ar Mykolas
ir septyni (aštuoni). „Aš esu vienas iš septynių angelų, - tar÷ Rafaelis“. Tačiau prie kokio
choro tada lipdysime Jeremielį? Deja, Biblija n÷ra informacijos tarnyba 118 ar
matematikos uždavinyno atsakymų sąrašas, kad ir kaip kartais to nor÷tume. Dievas,
esantis aukščiau visų skaičiavimų ir atsakymų, mūsų smalsumą palieka kryžkel÷je ir
skatina gyventi tuo, ką jau žinome. Atsakingai eiti žem÷s taku, lydimiems didžiųjų
arkangelų.
Renata Vanagait÷ SSC, Bernardinai.lt, 2005
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ŠVENTASIS PRANAŠAS ELIJAS (liepos 20 d.)
Švelnus Dievo dvelkimas
Pranašas Elijas, nuvargintas kovos su stabmeldyst÷s apraiškomis, gelb÷damasis
nuo tykančių jo gyvyb÷s persekiotojų, pab÷go į Sinajaus dykumą. Nusivylęs jis net
praš÷, kad Dievas atimtų jam gyvybę. Tačiau Viešpats tur÷jo kitus planus. Jis
atveda Eliją prie Horebo, arba Sinajaus, kalno, kur Dievas per Mozę prieš keturis
šimtmečius sudar÷ Sandorą su išrinktąja tauta. Ant kalno Elijas išgyvena
simbolinius Biblijoje aprašomus Dievo apsireiškimo ženklus: galingą v÷ją, žem÷s
dreb÷jimą, ugnį. Tačiau tikrasis Viešpaties pasirodymas įvyksta ne per anuos
įspūdingus gamtos reiškinius, bet per „švelnios tylos balsą”. Visa Dievo
apsireiškimo scena turi padrąsinti pranašą. Nuostabiausios yra ne didingos iš
anksto paskelbto Dievo apsireiškimo aplinkyb÷s, bet pranašo, sugeb÷jusio
įžvelgti Dievo buvimą švelnioje tyloje, tik÷jimas. Net ateistą gali sukr÷sti kokios
nors ypatingos patirties paliudijimas. Tačiau tik gilaus tik÷jimo žmogus gali įžvelgti
Dievo veikimą mažuose ir paprastuose kasdienos dalykuose. Ši patirtis sutvirtino
Elijo jau tur÷tą tik÷jimą. Sustiprintas jis grįžo į savo šalį toliau tęsti Dievo patik÷tą
misiją.
Mistikus geriausiai apibūdina tos pačios dvasios žmon÷s. Šventasis Kryžiaus Jonas
raš÷, jog išgyvenęs „kalnus, ūksmingus sl÷nius, nuostabias salas, triukšmingas
upes”, jis pajuto Mylimojo prisilietimą tik švelniame „meilę nešančio v÷jo
dvelksme”. Savo ruožtu šventoji Teres÷l÷ raš÷ apie savo vienuolinių įžadų dieną:
„Mano sąjunga su J÷zumi įvyko ne dundant griaustiniams ar žaibuojant, tai yra
lydint ypatingoms malon÷ms, bet dvelkiant švelniam v÷jeliui, panašiam į tą, kurį
ant kalno suvok÷ mūsų t÷vas Elijas”. Dar priimdama Sutvirtinimo sakramentą ji jau
įžvelg÷ Viešpaties žingsnius: „Aš nejutau galingo v÷jo Šventosios Dvasios
nužengimo metu, veikiau jutau švelnų v÷jelį, kurio šlam÷jimą pranašas Elijas
išgirdo ant Horebo kalno“. Ar mokame išlaikyti vidinę tylą, kurioje atpažintume
tyla apsigaubusį Dievą? /.../
Bažnyčios žinios, 2002
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ŠVENTIEJI ADOMAS IR IEVA (gruodžio 24 d.)
Pirmoji šeima šeima
Tikriausiai nesuklysiu pasakiusi, kad dar n÷ viena šeima Žem÷je nebuvo susilaukusi tiek
d÷mesio iš pačių įvairiausių sričių menininkų, įvairiausio plauko tyrin÷tojų, rašytojų, kaip
Adomo ir Ievos – pirmųjų Žem÷s žmonių šeima. Ievos ir Adomo vardus žino ir tikintys
Biblija, ir ja netikintys. Na, o mūsų mažoje Lietuvoje nemaža moterų ir vyrų nešioja šiuos
vardus. Tačiau nedaugelis gal÷tų tiksliai papasakoti, kas gi iš tiesų įvyko Edeno sode,
liaudyje vadinamąjame Rojuje. Galima išgirsti pačių įvairiausių, neįtikinamiausių istorijų.
Nieko nuostabaus, nes būtent šios šeimos pasirinkimas nul÷m÷ visos Žem÷s istoriją, kuri
anaiptol n÷ra tas trokštamas variantas. Iškeisti tobulą ramybę, meilę, sveikatą į
chaosą, neapykantą, išdavystes, ligas ir galop - mirtį. Kiekvienas blaiviai mąstantis
žmogus sutiks, kad tai buvo beprotyb÷. Moterys kaltina vyrus - “nuo Adomo viskas
prasid÷jo”, na, o vyrai kaltina moteris - “tai ji nuskyn÷ tą nelemtą vaisių ir suvalg÷ mūsų
namus”. Tas konfliktas, pakeitęs tarpusavio meilę, prasid÷jo iškart po “prareg÷jimo”, ir
dabar tebesitęsia, įgydamas vis naujas formas ir išraiškas, tokias, kaip vis did÷jantis
skyrybų skaičius, feminisčių jud÷jimas, lesbijizmas ir t. t . Manau, kad tokių reiškinių
plitimas pakankamai svari priežastis dar kartą pažvelgti į šią istoriją - kur gi yra
nuod÷m÷s šaknys.
Žmogus - Dievo kūrybos vainikas. Skamba didingai. Gal pasirodys keista, tačiau
visatos sukūrimas, Žem÷s pavertimas gyvenama planeta net neprilygsta žmogaus
sukūrimui. O juk tai Visata buvo sukurta žmogui, o ne atvirkščiai. Kod÷l? Manau tod÷l,
kad ir kokie gražūs kalnai ar jūros bebūtų, Dievo Sūnus J÷zus neat÷jo kent÷ti, mirti ir
prisikelti d÷l jų. Dievas nevadina savo sūnumis ir dukterimis žv÷rių (būtų juokinga).
Tod÷l gal kiek proziškai (bet tai, kas paprasta, yra genialu) - iš molio ar paprasčiau iš
žem÷s purvo Kūr÷jas sukuria Žmogų pagal Savo atvaizdą ir panašumą. Mokslininkai
įrod÷, kad žmogaus chemin÷ sud÷tis nesiskiria nuo paprasto molio, tik b÷da, kad iš
molio pagaminti gyvą žmogų neišeina patiems.
Kūr÷jas įkvepia gyvyb÷s kvapą į murzinas šnerves -i r štai prieš jus gyva siela tobuliausias kūrinys - Žmogus-Adomas (Pr 2, 7). Kiek neįprastai nuskamb÷s teiginys, kad
pirmasis žmogus-Adomas pradžioje nebuvo vien tik vyras. Iš karto noriu užb÷gti už akių
minčiai, kad tai buvo hermafroditas. Tai paprasčiausiai buvo tobulas kūrinys, kuriame
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tilpo ir vyriška ir moteriška pus÷s. Tiesa, tada dar nebuvo įmanoma taip įvardinti, nes
moteris dar nebuvo atskirta, bet viskas tegul eina iš eil÷s. Kod÷l Dievas iš karto
nenulipd÷ dviejų skirtingų būtybių? Nežinau, bet manau, kad d÷l tos paprastos
priežasties, kad žmogus pats suvoktų, kad jam reikalingas bendravimas su lygiu.
Dar viena prielaida: Dievas ruoš÷ žmogų gyvenimui šeimoje. Į šeimos instituciją Dievas
žiūri kaip į vieną asmenį (Pr 1, 27). Dar aiškiau Dievo požiūrį šiuo klausimu išreiškia J÷zus
evangelijoje pagal Matą (Mt 19, 3-9).
- Fariziejai taip pat at÷jo pas Jį (J÷zų) ir, m÷gindami Jį klaus÷: „Ar galima vyrui d÷l
kokios nors priežasties atleisti savo žmoną?”
- Jis atsak÷: “Argi neskait÷te, jog Kūr÷jas iš pradžių sukūr÷ juos, vyrą ir moterį,
- Ir pasak÷: “Tod÷l vyras paliks savo t÷vą bei motiną ir susijungs su savo žmona; ir juodu
taps vienu kūnu.”
- Taigi jie jau neb÷ra du, o vienas. Tod÷l ką Dievas sujung÷ (t.y. vyrą ir žmoną) ,
žmogus teneperskiria”.
Šv. Apaštalas Paulius kiekvieną lytinį aktą vadina susijungimu į vieną kūną (1 Kor 6, 16):
“Ar nežinote, kad tas, kuris susijungia su paleistuve, tampa vienu kūnu su ja? Nes “du
taps, - sako Raštas, - vienu kūnu”.
Bendravimas su Kūr÷ju, atliekamas darbas nepasotino Adomo sielos. Kai kas
įsivaizduoja, kad Adomas Sode nieko neveik÷, tik maud÷si ir valg÷ vaisius. Anaiptol, pavadinti visus gyvūnus vardais - tai, kad tigras yra tigras, o ne višta, - ne taip lengva
sugalvoti, prižiūr÷ti tokius plotus (Pr 2, 7-20), tai ne aštuonias valandas ats÷d÷ti šiltame
kabinete. Nežinia, kiek gyvūnų porų pra÷jo pro Adomą, kol šis suvok÷, kad kiekvienas
gyvis turi sau lygų. Taip ir liks paslaptyje - ar Adomas tarp visos tos daugyb÷s neieškojo
ir sau ko nors tinkamo. Galbūt su kiekviena nutolstančia, jau pavadinta gyvūnų pora,
augo Adomo liūdesys. Galop Viešpats tar÷: “Negerai žmogui būti vienam” ( Pr 2, 18,
21).
Taigi, pirmoji Žem÷je narkoz÷ - Adomas užmiega giliu miegu. Kūr÷jas steriliai, be
skalpelio ir kitų medicininių įrankių, išima iš šio tobulo žmogaus šonkaulį ir iš jo
suformuoja Moterį. Nor÷čiau atkreipti d÷mesį į tai, kad Dievas Moters lipdymui
panaudoja būtent šį kaulą. Šonkaulis n÷ra labai stiprus kaulas, sakyčiau, kaip tik gana trapus. Tai ne galūn÷s kaulas ar stuburas. Viena iš šonkaulio paskirčių yra
apsaugoti gyvybiškai svarbius organus – plaučius ir širdį. Kv÷pavimas ir širdies pulsas pirmieji ir svarbiausi gyvenimo ar mirties rodikliai. Tai kalba apie moters prigimtį - trapi,
tačiau labai svarbi.
Kitas pasteb÷jimas, kad šios operacijos metu iš Adomo buvo pašalintas ne tik
šonkaulis, bet ir tam tikros būdo ypatyb÷s - tai, kas daro moterį moterimi. Tai yra tam
tikra prasme paaiškinimas, - kod÷l vyrai ir moterys nesupranta vieni kitų. Mes esam
skirtingai sukurti. Skirtingi, bet tai nereiškia, kad vienas yra geriau už kitą. Skirtingi ne
tam, kad varžytum÷s, įrodin÷dami savo stiprybes, bet - kad papildytume, kartu
sudarydami harmoningą asmenybę. Taigi, moterys, mums nereikia tapti vyriškomis,
kad būtume lygios vyrams. Mes jau esame tarpusavyje lygūs, t. y. vienodos vert÷s. Ir
dažną kartą ateina griuvimas, kai moteris stengiasi tapti vyru, o vyras moterimi.
Adomas, pirmą kartą išvydęs Moterį, atpažįsta ją (Pr 2, 23).
Dievas nesukūr÷ Adomui Stepano ar dviejų Ievų. Dievas nuo pradžios suman÷:
vienam vyrui viena moteris, o ne haremas. Taip pat ir moteriai Jis nesukūr÷ šalia
Adomo “šeimos draugo”, su kuriuo ji gal÷tų leisti laiką, kai Adomas užsi÷męs.
Grįžtant prie šeimos, kaip ją mato Dievas? Paskutin÷s antro Pradžios knygos skyriaus
eilut÷s tiksliausiai tai apibr÷žia: “Tod÷l vyras paliks savo t÷vą bei motiną ir susijungs su
savo žmona; ir juodu taps vienu kūnu.”
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Toliau Dievas palaimina šeimą ir jai nubr÷žia tikslą (Pr 1, 28): “Būkite vaisingi ir
dauginkit÷s, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padangių
paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žem÷s!”
Iš www.spauda.lt (pareng÷ Lina Garnyt÷)

SENOJI IR JAUNOJI ŠV. AGOTA
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Vasario 5-ąją, šv. Agotos dieną, bažnyčioje paprastai susirenka daugiau
žmonių, negu kitais šiokiadieniais. Daugiausia būna pagyvenusio amžiaus moterų.
Taip pat ir pats Agotos vardas siejasi su senesniais žmon÷mis, n÷ra populiaru duoti jį ką
tik gimusioms mergyt÷ms. Gal tod÷l daugeliui ir pati Agota yra kažkokia “sena”
šventoji. Kaip čia yra iš tikrųjų?
Mažai ką žinome apie Agotos gyvenimą. Kilusi ji iš Sicilijos miesto Katanijos.
Tikriausiai apie 250-uosius metus buvo nukankinta d÷l tik÷jimo į Kristų. Legenda
pasakoja, kad ši aukštos kilm÷s mergina nesutiko tek÷ti už miesto prefekto Kvintijano,
kuris buvo ne tik pagonis, bet ir negarbingas žmogus. Už tai susilauk÷ grasinimų ir
galiausiai - persekiojimo. Įmesta į kal÷jimą neatsisak÷ savo tik÷jimo. Prefektas įsak÷ jai
nupjauti krūtis, tačiau naktį pasirodęs šv. Petras užgyd÷ jos žaizdas. Vis tik jos
persekiotojai nepaliko ramyb÷je ir kitą dieną po žiaurių kankinimų Agota mir÷. Taigi
Agota tikrai buvo visai jauna.
Ši mergina nebuvo užmiršta. Pagarba jai virto krikščionišku kultu ir, greičiausiai,
labai greitai išplito. Tai patvirtina ir faktas, kad jos vardas pateko tarp nedaugelio
šventųjų, minimų Mišių Eucharistin÷je maldoje. Šeštame amžiuje popiežiaus Simacho
rūpesčiu Romoje jau iškilo jos vardo bažnyčia. Žinoma, labiausiai Agota m÷gstama ir
gerbiama savo gimtin÷je, Katanijoje. Pasakojama, kad per jos mirties metines išsiverž÷
prie pat miesto esantis Etnos ugnikalnis. Išsigandę miestiečiai surado Agotos skraistę ir
išneš÷ ją prieš atitekančią lavą. Ugnikalnis nurimo ir miestas buvo išgelb÷tas. Nuo to
laiko šventoji tapo ne tik Katanijos Glob÷ja, bet ir saugotoja nuo gaisrų bei
sunaikinimų. Daugelyje šalių paplito paprotys Agotos dieną šventinti duoną ir vandenį,
- kaip priemonę, apsaugančią nuo gaisro ir nelaimių. Be abejo, šis paprotys siejasi su
jau min÷tu Katanijos išgelb÷jimu nuo degančios ugnikalnio lavos. Agotos gyvenimas
iškalbingai liudija ir apie kitą ugnį, kuriai šventoji taip pat neleido užsiliepsnoti.
Mergyst÷, kurią gyn÷ Agota, bei jos kankinyst÷ - didžiausias pasiaukojimas d÷l Kristaus,
saugantis kiekvieną žmonių bendruomenę nuo žemų aistrų ir nuod÷m÷s gaisro.
Šiandien labiau pasikliaujame priešgaisrin÷mis priemon÷mis ir ne vienas mano,
kad pašventinta duona labiau tiko tais laikais, kai kitokių apsisaugojimo nuo gaisro
priemonių žmon÷s netur÷jo. Galbūt. Bažnyčia nei vieno neverčia, o tik leidžia naudotis
tokiais pašventintais, palaimintais daiktais, kaip šv. Agotos duona. Tačiau nurodo, kad
tokios liaudiško maldingumo formos n÷ra svetimos krikščioniui. Juk “kiekvienas
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palaiminimas – tai Dievo pašlovinimas ir malda, kuria prašoma Jo dovanų” (KBK 1671).
Tai ir yra svarbiausia - kad pasitik÷tume ne duona, ne kreida, žvak÷mis ar dar kuo
nors, bet geruoju Viešpačiu, į kurį kreiptis tie daiktai vienaip ar kitaip paskatina.
Pietų Amerikos vyskupai yra gražiai pasisakę apie liaudišką religingumą ir jo
reikšmę:
Liaudiškas religingumas iš esm÷s sukaupia vertybes, kuriomis krikščioniška išmintis
atsiliepia į svarbiausius gyvenimo klausimus. Sveika katalikiška liaudies nuovoka
sugeba sinkretiškai apr÷pti gyvenimą; ji kūrybingai susieja kas dieviška ir kas žmogiška,
Kristų ir Mariją, dvasią ir kūną, bendruomenę ir jos institucijas, asmenį ir visuomenę,
tik÷jimą ir t÷vynę, protą ir jausmus. Ta išmintis – tai krikščioniškasis humanizmas, kuris
tvirtai pabr÷žia kiekvieno žmogaus, kaip Dievo vaiko, orumą, deda žmonių brolyb÷s
pamatus, moko bendrauti su gamta ir suvokti darbo prasmę, nuteikia gyventi džiugiai
ir giedrai net ir tada, kai susiduriama su gyvenimo sunkumais. Ta išmintis taip pat yra
liaudies nuovokumo pagrindas, evangelin÷ nuojauta, padedanti spontaniškai suvokti,
kada Bažnyčioje pirmiausia tarnaujama Evangelijai ir kada ji nebetenka savo turinio
bei esti užgožiama kitų interesų (Pueblos Sinodo dokumentas 1979 m.).
Pareng÷ kun. Lionginas Virbalas SJ

ŠV. ANDRIEJUS BOBOLA (1591-1657)
Dirbęs Vilniuje, nukankintas Gudijoje
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KELIAS Į ALTORIAUS GARBĘ
Kai 1702-ųjų balandžio 18-ąją Pinsko j÷zuitų
kolegijos rektorius Martynas Godebskis nusileido į
bažnyčios kriptą ieškoti visiškai užmiršto t÷vo
Andriejaus Bobolos karsto, jis n÷ nenutuok÷, kad
pradeda ilgą ir kupiną netik÷tumų šio j÷zuito
gerbimo istoriją. Nepra÷jus n÷ dešimtmečiui, 1711aisiais, Pinsko – Turovo unitų vyskupas Porfirijus
Kulčyckis jau ÷m÷si rinkti pirmąsias žinias apie
Andriaus Bobolos kankinystę, o Lucko katalikų
vyskupas Aleksandras Vychovskis 1712 m. prad÷jo
pirmą informacinį procesą savo vyskupijoje. Jo
įp÷dinis vysk. Joachimas Prebendovskis 1719 m.
Pinske atliko antrąjį informacinį procesą, o įsitikinęs
kankinyst÷s tikrumu abiejų procesų aktus nusiunt÷
Romon. Gaus÷jant stebuklams ir tiršt÷jant piligrimų srautui prie t. Andriaus kapo
Pinske, 1720-aisiais į Romą pasipyl÷ prašymai iš Lietuvos ir Lenkijos paskelbti t.
Andriejų Bobolą palaimintuoju. 40 prašymų suraš÷ valstyb÷s senatoriai, net du
prašymus Romon siunt÷ Vilniaus vyskupas Konstantinas Bžostovskis, o Lenkijos
bajorų vardu peticiją pasiraš÷ LDK kancleris Mykolas Servacas Višnioveckis. 1726
ir 1727 metais prie šių prašymų prisid÷jo karalius Augustas II, asmeniškai patyręs
šio kankinio globą.
1727 m. Lucko vyskupo Stepono Rupnievskio nurodymu atliktas informacinis
procesas Poles÷s Janove, Bobolos kankinyst÷s vietoje. 104 liudininkų klausymas
truko daugiau nei savaitę. Šią medžiagą nusiuntus Romon, Šventųjų Apeigų
kongregacija paskyr÷ specialią komisiją Bobolos reikalui tirti, kuri patvirtino 1727ųjų procesą ir nurod÷ atlikti Apaštalų Sosto tyrimą Pinske ir Vilniuje. Šiems
procesams (1730-1732) vadovavo Lucko ir Vilniaus vyskupai. Pinske išklausyta
114 liudininkų parodymų, patikrinti dar 192 liudininkų parodymai, apžiūr÷ti
kankinio palaikai. Vilniaus vyskupijos komisija tyrimą prad÷jo Gardine, kur vyko
seimas, idant čia būtų galima lengviau apklausti suvažiavusius bajorus. Vilniuje
apklaustas 31 liudininkas; iš Lietuvos j÷zuitų provincijos archyvo surinktos žinios
apie Andriaus Bobolos gyvenimą. Nors popiežius Benediktas XIV jau 1755 m.
vasario 9 d. patvirtino kankinyst÷s d÷l tik÷jimo faktą, d÷l įvairių priežasčių
užsitęsusios beatifikacijos teko laukti ištisą šimtmetį. Tik 1853 m. spalio 30 d.
Romoje,Šv. Petro bazilikoje, popiežius Pijus IX iškilmingai paskelb÷ Andriejų
Bobolą palaimintuoju.
Pal. Andriejaus gerbimą Lenkijoje ypač sustiprino įvykis, 1819-aisiais nutikęs
Vilniuje. Vieną vakarą dominikonas Aloyzas Koženieckis netik÷tai išvydo Andrių
Bobolą savo cel÷s viduryje. Andriejus paliep÷ atidaryti langą. Prav÷ręs jį
dominikonas išvydo ne vienuolyno kluatrą, o plačiai ligi pat horizonto
nusidriekiančią lygumą, kurioje daugyb÷ rusų, turkų, prancūzų, anglų ir kt. tautų
batalionų nereg÷tai atkakliai kov÷si tarpusavyje. “Tai Pinsko apylink÷s, kuriose
aš buvau nukankintas, - paaiškino reginį Andrius Bobola. – Kai žmon÷s sulauks
tokio karo, stojus taikai bus atkurta Lenkija, o aš būsiu pripažintas jos pagrindiniu
glob÷ju”. Ši pranašyst÷, papasakota privačiame laiške ir 1855-aisiais pirmąsyk
paskelbta viename italų žurnale, išsipild÷ po I Pasaulinio karo. Todel jau 1920aisiais Lenkijos episkopatas kreip÷si į popiežių Benediktą XV, prašydamas pal.
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Andriejų paskelbti šventuoju ir paskirti pagrindiniu atgimusios Lenkijos glob÷ju. Tų
pat metų rugpjūtį, kai bolševikų kariuomen÷ buvo atsidūrusi prie pat Varšuvos,
aidint priešo pabūklams Varšuvos gatv÷mis nužygiavo procesija su palaimintojo
relikvijomis, o bažnyčiose atlikta novena jo garbei. Pavojus pra÷jo. Prašydami
Palaimintąjį kanonizuoti į popiežių kreip÷si Poles÷s gyventojai, maršalas
Pilsudskis, lenkų j÷zuitai.
1922 m. Ida Kopecka nukent÷jo nuo pernelyg intensyvaus apšvitinimo
Rentgeno spinduliais – išdeg÷ ir smarkiai pūliavo jos pilvo ertm÷. Sesuo Aloyza
Dobrzyńska, sirgusi kasos v÷žiu, 1933 m. buvo ruošiama operacijai, kurios taip ir
neprireik÷. Abi ligon÷s staiga ir visiškai pagijo. Kai 1937-aisiais šių stebuklų
tikrumas buvo oficialiai patvirtintas, kliūčių kanonizacijai nebeliko. 1938 m.
balandžio 17 d., per pačias Velykas, pal. Andriejus Bobola buvo paskelbtas
šventuoju.
AR TIK LENKIJOS ŠVENTASIS?
Paradoksas, tačiau šiandien Lenkijoje itin gerbiamas (jo vardu dedikuota virš
šimto bažnyčių) šventasis Andriejus savo žemiškąjį gyvenimą buvo labiau
susiejęs būtent su Lietuva. Kilęs iš Mažosios Lenkijos, studijas prad÷jo
Braunsbergo j÷zuitų kolegijoje, priklausiusioje Lietuvos j÷zuitų provincijai. 1611aisiais, baigęs kolegiją ir nusprendęs tapti j÷zuitu, pasibeld÷ į Lietuvos provincijos
naujokyno Vilniuje prie Šv. Ignaco bažnyčios duris. Visą likusį gyvenimą dirbo
įvairiuose Lietuvos j÷zuitų provincijos (ji ap÷m÷ Prūsiją ir dalį Lenkijos – Mozūriją su
Varšuva ir Varmiją) namuose – Vilniuje, Braunsberge, Pultuske, Nesvyžiuje,
Bobruiske, Plocke, Varšuvoje, Lomžoje, Pinske ir Polocke. Po mirties pagars÷jo
stebuklais LDK pietuose esančiame Pinske, į kurį iš įvairių Lietuvos vietų prie jo
kapo traukdavo piligrimai (pvz., j÷zuitai iš Vilniaus Akademijos).
Vien Vilniuje šventasis Andriejus praleido beveik trečdalį (virš dvidešimties) savo
gyvenimo metų: dvejus metus (1611-1613) naujokyno namuose prie Šv. Ignaco
bažnyčios, septynerius filosofijos ir teologijos studijų metus Vilniaus Akademijoje
(1613-1616, 1618-1622), galiausiai net dvylika metų (1624-1630, 1646-1652)
Profesų namuose prie Šv. Kazimiero bažnyčios (čia dar sykį apsigyveno 1655aisiais, tačiau neilgam – b÷gti į Pinską privert÷ prie sostin÷s art÷janti Maskvos
kariuomen÷). Profesų namuose t÷vas Bobola dirbo pamokslininku,
nuod÷mklausiu, bažnyčios rektoriumi, namų vyresniojo patar÷ju, aiškino Šv.
Raštą ir tik÷jimo tiesas, vadovavo miestiečių Marijos sodalicijai. Būtent Vilniuje
1622 m. kovo 12 d. (tą dieną pirmaisiais j÷zuitų šventaisiais Romoje paskelbti
Ignacas Lojola ir Pranciškus Ksaveras) vyskupo Eustachijaus Valavičiaus buvo
įšventintas kunigu. Šv. Kazimiero bažnyčioje 1630-ųjų birželio 2 d. dav÷ keturis
iškilmingus profeso įžadus. Vilniuje profesas t÷vas Andriejus trumpam
apsilankydavo kas treji metai, dalyvaudamas Lietuvos j÷zuitų provincijos
kongregacijoje.
Nežinome, kod÷l, būdamas lenkas, Andrius Bobola įstojo į Lietuvos j÷zuitų
provinciją. Galbūt paprasčiausias atsitiktinumas, kurių tais laikais pasitaikydavo
itin dažnai. Sunkiau atsakyti, kod÷l scholastiko Andriaus gimin÷ms, panūdusiems
susigrąžinti jį į Lenkijos j÷zuitų provinciją, to padaryti nepavyko. 1621-aisiais, kai
Andriejus dar tebestudijavo teologiją Vilniaus akademijoje, j÷zuitų generolas
Mucijus Vitelleschis gimin÷ms prašant nurod÷ Lietuvos j÷zuitų provincijolui
nedelsiant išsiųsti Bobolą į Lenkijos provinciją, “jeigu tam nekliudys kokia nors
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rimta priežastis” Matyt, tokios priežasties būta, kadangi Andriejus liko Lietuvos
provincijoje visam gyvenimui. Kokia ji, galime tik sp÷lioti. Galbūt paties
Andriejaus Bobolos nenoras?
Nors t÷vo Andriejaus Bobolos biografiją dar 1868 m. lietuviškai paskelb÷
vyskupas Valančius savo “Šventųjų gyvenimuose”, šis šventasis Lietuvoje beveik
nežinomas ir šiandien. Jo p÷dsakus Vilniuje liudija atminimo lenta bei altoriaus
paveikslas j÷zuitų Šv. Kazimiero bažnyčioje. Čia per liturginį Šventojo min÷jimą
(geguž÷s 16 d.) ir artimiausią sekmadienį pagerbimui išstatoma šv. Andriejaus
Bobolos relikvija.
KODöL ŠVENTASIS?
Šv. Andriejus Bobola - vienas iš 23 j÷zuitų kankinių, atidavusių gyvybę už tik÷jimą.
Per 1655 m. kilusį Lenkijos ir Lietuvos karą su Maskva Lietuvoje siaut÷ję kazokai
rod÷ ypatingą neapykantą tam, kas lenkiška/lietuviška ir katalikiška.
Apaštalavimu pagars÷jęs t÷vas Bobola kazokų buvo užkluptas Poles÷s Janovo
apylink÷se, besiruošiantis vežimu trauktis nuo art÷jančio priešų būrio. Atsisakęs
atsižad÷ti katalikų tik÷jimo t÷vas Bobola, pririštas tarp dviejų arklių, 4 kilometrus
varytas į Poles÷s Janovą, kur egzekucija tęs÷si m÷sininko skerdykloje. Paguldžius
kankinį ant skerdiko stalo, ant galvos užspaustas jaunų ąžuolo šakelių vainikas.
Kūnas svilintas ugnimi, po nagais suvarytos skiedros, nuo delnų peiliu nudirta
oda. Tyčiojantis iš kunigo nuo viršugalvio nuluptas tonzūros pavidalo odos
gabalas, nuo krūtin÷s ir nugaros - arnoto formos odos plotas. Nupjauta nosis ir
lūpos, išdurta dešin÷ akis, per gilią skylę sprande ištrauktas liežuvis. Pakabinę
kankinį už kojų žemyn galva, žiūr÷dami į konvulsijų tampomą kūną, kankintojai
juok÷si: “Žiūr÷kite, kaip šoka!”. Kankynes užbaig÷ du mirtini kirčiaiį kaklą trečią
valandą dienos. Buvo 1657-ųjų geguž÷s 16-oji, Viešpaties Dangun žengimo
švent÷s išvakar÷s.
T÷vas Bobola tapo 49-uoju iš eil÷s j÷zuitų kankiniu vadinamojo “tvano” (1655-61
m. karo su Maskva) metais; tuomet nužudyta daugyb÷ kitų vienuolių, kunigų,
pasauliečių. Kod÷l iš jų visų tik Andrius Bobola šiandien gerbiamas kaip
šventasis? Galbūt atsakymo ieškoti reikia jo žemiškajame gyvenime?
Panašu, kad šiam kankiniui dar esant gyvam niekas nebūtų ryžęsis pranašauti
būsimos jo šventumo garb÷s – t÷vas Andriejus visiškai niekuo neišsiskyr÷.
Niekada n÷jo aukštų pareigų. Nepasižym÷jo mokslo pasiekimais (neišlaik÷
baigiamojo teologijos egzamino).
“Vidutiniškumą” liudija ir dvasin÷ t÷vo Bobolos charakteristika, pateikta jam
atlikus tercijatą 1622-23 m. Nesvyžiuje. Rekolekcijas t÷vas Andriejus atliko
naudingai, nors ir su didel÷mis valios pastangomis. Patarnaudamas virtuv÷je
rod÷ didelį nuolankumą. Noriai atliko maldingą kelionę elgetaudamas.
Katekizmo mok÷ su vidutinišku užsidegimu, užtat uoliai darbavosi misijose.
Pamaldumas, maldosdvasia, nuolankumas, paklusnumas, kuklumas ir taisyklių
laikymasis – vidutiniški; čia galima dar daug nuveikti. Neišgyvendintos ydos:
lengvi suirzimo protrūkiai, vos vidutiniškai valdomas emocionalumas, per didelis
aistringumas, silpnai valdomas liežuvis, per menkas abejingumas vyresniųjų
nurodymams. Choleriškai – sangviniško temperamento, menkai susivaldąs, bet
sykiu labai nuoširdus ir pilnas užsidegimo.
Į klausimą, kod÷l Andrius Bobola tapo šventuoju, vienas jo biografas atsako
paprastai: nežinau. “Gal to žmogaus širdyje buvo kas nors labai giliai pasl÷pta ir
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neregimažmon÷ms, o taipogi nepažeidžiama ydos – koks nors paslapčia
švytintis kristalas. O gal nieko tokio ir nebuvo. Gal paprasčiausiai Viešpačiui
Dievui patiko išsirinkti vieną iš daugelio, idant Dievo galyb÷ pasirodytų
netobulame, neišsiskiriančiame iš daugelio. Manau, kad nedera akipl÷šiškai
skverbtis į išrinkimo paslaptis. Telieka tai pasl÷pta ir nežinoma, nes koks gi būtų
pasaulis be paslapties?”
REGIMOS PASLAPTYS
Paslaptingas Andriejaus Bobolos atradimas 1702-aisiais akivaizdžiai liudija, kad
šventuosius parenka ne žmon÷s – juos parodo Dievas. Po kuklių laidotuvių
(kūnas buvo įd÷tas į juodai dažytą karstą su užrašu Pater Andreas Bobola
Societatis Jesu (“J÷zaus Draugijos t÷vas Andrius Bobola”) ir nuleistas į kriptą po
didžiuoju altoriumi) t÷vas Andrius Bobola nugrimzdo į užmarštį. Kai Pinsko
kolegijos rektorius Martynas Godebskis lauž÷ galvą, kaip Šiaur÷s karo metu nuo
priešų armijų apsaugoti kolegiją, į ką kreiptis pagalbos ir užtarimo, jam pasirod÷
nežinomas j÷zuitas, iš kurio mielo ir patrauklaus veido muš÷ nežemiška šviesa.
Nežinomasis papriekaištavo rektoriui, kam jis ieškąs gyn÷jų ne ten, kur būtų
galima juos rasti, ir pažad÷jo, kad jis pats, Andrius Bobola, apsaugos kolegiją, jei
rektorius atras jo kūną, palaidotą bendroje kriptoje, ir pad÷s atskirai. Po trijų
dienų paieškų (nei rektorius, nei kas kitas jau nežinojo, kur palaidotas ir kas buvo
Andrius Bobola) suradus karstą aptiktas tarsi vakar palaidotas kūnas. Nepaisant
nuolatin÷s dr÷gm÷s ir šalia yrančių kūnų, kankinio palaikai nebuvo suirę,
neskleid÷ jokio kvapo, buvo matyti aiškios kankinimų žym÷s, nuo sukreš÷jusio
kraujo raudonavo žaizdos, visos kūno dalys buvo minkštos, lanksčios ir
elastingos. Pasklidus žiniai Pinsko ir apylinkių gyventojai ÷m÷ rinktis ir melstis prie
langelio kriptos, kurioje t÷vo Bobolos palaikai ils÷josi naujame karste ant
pakylos. Kankinys pažadą ištes÷jo – pl÷šikaujančios armijos aplenk÷ Pinsko
kolegiją, o didysis 1709-10 m. maras aplenk÷ visą Pinsko kraštą. T÷vo Andriaus
gerbimas sparčiai išaugo. 1739 m. sud÷tas oficijumo tekstas ir litanija t÷vo
Andriaus Bobolos garbei.
Panaikinus J÷zaus Draugiją 1773 m., Pinsko kolegijos bažnyčia 1784 m. perduota
unitams kaip vyskupijos katedra, tačiau 1793 m. Rusijos imperator÷ Kotryna II
panaikino Pinsko unitų vyskupiją ir katedrą atidav÷ stačiatikių vienuolynui.
Vienuoliai gerb÷ kankinio relikvijas, prie kurių melsdavosi ir vietiniai stačiatikiai,
tačiau v÷liau sumanyta užkasti stebuklingąjį kūną į žemę Apie tai sužinoję
j÷zuitai 1808 m. perk÷l÷ kūną į savo bažnyčią Polocke. Ją perdavus
stačiatikiams 1830 m. palaikai darsyk perkelti - šiuokart į Polocko dominikonų
bažnyčią.
Po Spalio perversmo į Palaimintojo relikvijas ÷m÷ k÷sintis bolševikų valdžia. 1919
m. darbo liaudžiai reikalaujant nes÷kmingai nor÷ta atlikti “relikvijų tyrimą”. 1922ųjų birželį pasirodžius žiniai, kad atidarius Polocke esantį stačiatikių šventosios
Eufrozinos relikvijorių buvo rasti tik sudūl÷ję kaulai, nutarta demaskuoti ir katalikų
“prietarus”. Birželio 23 d. atvykusi valdžios komisija nu÷m÷ karsto antspaudus,
nuvilko arnotą, albą ir biretą ir nuogą kūną kone vertikalioje pad÷tyje smarkiai
trenk÷ žem÷n. Visų nuostabai palaikai nesubyr÷jo; komisija, palikusi kūną
atvirame karste, išsinešdino. Vis d÷lto, nepaisydama katalikų protestų, valdžia
nutar÷ kūną išgabenti. Liepos 20 d. ginkluoti asmenys įsiverž÷ į bažnyčią ir
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pagrob÷ relikvijas. Palaimintojo kūnas išvežtas į Maskvą ir pad÷tas Liaudies
sveikatos komisariato Higienos muziejuje.
D÷l žem÷s reformos kilus badui, bolševikų valdžiai humanitarinę pagalbą
javais suteik÷ Apaštalų Sostas. Tuo pat metu popiežius Pijus XI griežtai
pareikalavo grąžinti Palaimintojo relikvijas. Valdžia sutiko su sąlyga, kad bus
laikomasi didžiausio slaptumo ir kad relikvijos nebus gabenamos per Lenkiją.
1923 m. spalį relikvijorius, rastas muziejaus užkaboriuose, krovininiu geležinkelio
vagonu pervežtas į Odesą, o iš ten – laivu į Italiją. Patvirtinus relikvijų
autentiškumą, Palaimintojo kūnas pad÷tas j÷zuitų Il Gesu bažnyčioje. 1938 m.
Andrių Bobolą paskelbus šventuoju, jo palaikai iškilmingai pervežti į Varšuvą.
Relikvijos, pakeliui pagerbtos Liublijanoje, Budapešte, Bratislavoje, birželio 20 d.
pasiek÷ galutinį tikslą – j÷zuitų namus Rakowiecka gatv÷je nr. 61. Išskyrus
trumpą evakuaciją karo metais (1939-1945), ten jos gerbiamos iki šiandien.
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ŠVENTASIS ANTANAS (birželio 13 d.)
Bažnyčios Mokytojas, šv. Pranciškaus sek÷jas, XIII a. pamokslininkas ir stebukladarys
(1195-1231), ligonių, gydytojų, visų nelaimingųjų užtar÷jas. Tai populiarus Lietuvoje
šventasis, į kurį nuo seno meldžiamasi, ieškant pamesto ar pavogto daikto; į jį
melsdavosi ir moterys, ilgai nesusilaukdamos vaikų, taip pat vildamosi lengviau
gimdyti. Liaudyje švenčiamos Antanin÷s.
“Video Dominum meum (matau savo Viešpatį)!“ - paskutiniai Antano iš Paduvos
žodžiai Mažesniesiems broliams. Jie buvo ištarti 1231 m. birželio 13 d.
Mirtis užbaig÷ žmogaus gyvenimą ir atv÷r÷ šventojo istoriją. „Šventasis mir÷, šventasis
mir÷, šventasis mir÷“, - keletą m÷nesių kartojo paduviečiai lyg mantrą, kol popiežius
Grigorijus IX laišku „Cum dicat Dominus (taip sako Viešpats)“ ruoš÷si skelbti brolį
Antaną šventuoju. Šventasis T÷vas pavadino Antaną „lumen ad exemplum
(pavyzdine šviesa)“.
1195 m. Portugalijoje, Lisabonos mieste, kilmingoje Martins šeimoje gim÷ vaikutis
Fernandas. T÷vų mylimas ir globojamas berniukas mok÷si Lisabonos katedros
mokykloje, kurią baigęs įstojo į Reguliariųjų kanauninkų šventojo Kryžiaus vienuolyną.
1220 m. buvo pašvęstas kunigo tarnystei.
Tuo pat metu Lisabonoje pasirod÷ pirmieji pranciškonai iš Italijos. Kunigo Fernando
d÷mesį patrauk÷ brolių linksmumas, paprastumas ir laisv÷. O kai jis pamat÷ iš Maroko
parvežtus pirmuosius pranciškonus kankinius, nusprend÷ iškeisti savo baltą vienuolinį
rūbą į rudą Mažesniųjų brolių abitą. Broliai pagarbiai jį pri÷m÷ į savo broliją ir dav÷ jam
Antano vardą.
Brolis Antanas, sakralin÷s bei profanin÷s kultūros ekspertas, naujojoje brolijoje pasin÷r÷
į pranciškonų dvasinį pasaulį, kuris įtrauk÷ jaunuolį į naujas evangelines subtilybes,
verpetus, gelmes ir patirtis. Jam įsipliesk÷ pamokslininko dvasia. Jo kalbos buvo
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aktualios, konkrečios. Neveng÷ artistiškumo ir moderniosios kultūros simbolių.
Antrąjį tūkstantmetį krikščioniškoji Europa prad÷jo krikščionyb÷s krize. Universitetuose,
miestų aikšt÷se ir katedrose buvo kalbama apie krikščionio tapatumo krizę. Kalb÷jo ir
Antanas Paduvietis. Jis daug kalb÷jo ir daug raš÷. Jis pranašiškai kalb÷jo ir raš÷. Jam
tik÷jimas į Kristų nebuvo moral÷s klausimas, tai - Dievo buvimo žmoguje ir žmogaus
buvimo Dieve klausimas. Jam rūp÷jo žmogus, visuomen÷, civilizacija.
Brolio Antano vardas greitai tapo garsus visoje Italijoje. Bažnyčios hierarchai, politikai ir
verslininkai pažino jį kaip teologijos mokytoją ir puikų pamokslininką. Jis buvo vienas iš
pirmųjų kovotojų už vaikų teises; skriaudžiamųjų bei neturtingųjų gyn÷jas. Jo
pašaukimo j÷ga ir žavesys buvo tarnyst÷ patekusiems į b÷dą.
Liaudies dievotumas kūr÷ apie brolį Antaną, dar esant jam gyvam, legendas. Jis tapo
kiekvieno laukiamas, trokštamas išvysti, išgirsti, būti pamokytas ar išgydytas. Jis tapo
paprastų žmonių šventuoju. Jis pasiliko su liaudimi iki pat šių dienų.
1946 m. popiežius Pijus XII paskelb÷ Antaną Paduvietį evangeliškuoju Bažnyčios
daktaru.
Pranciškonų intelektualin÷ tradicija liudija, kad šv. Antanas pad÷jo pamatus
pranciškonų filosofijai ir teologijai.
O ką šv. Antanas galvojo apie šventuosius? Viename pamoksle jis aiškino graikų
kalbos žodžio hagios (šventas) etimologiją. Jis rašo: „Hagios reiškia be žem÷s, t.y. ne
bežemis, o neprisirišęs prie žemiškų dalykų“. Toks šventasis įsivelia į situaciją, kur
negalioja jokios proto sukurtos taisykl÷s, tvarka ar logika. Jam rūpi meil÷s kultūra:
- jis yra taika kariaujantiems,
- jis yra namai benamiams,
- jis yra duona badaujančiam,
- jis yra vanduo ištroškusiam,
- jis yra viltis paklydusiam,
- jis yra tik÷jimas įpuolusiam į depresiją,
- jis yra šviesa kenčiančiam smurtą be aimanų, be balso,
- jis yra sveikata ligoniams,
- jis yra prisik÷limas mirštantiesiems,
- jis paprasčiausiai yra...
Jis yra tuo, kuo turi būti konkrečioje situacijoje.
Šventasis pasitinka žmogų, jį apkabina, kviečia į savo namus, iškelia jam pokylį.
Šventasis atskleidžia ne tik gerą ir švelnų Dievo veidą, bet ir teisingą, blogiui baisų,
šiurpulingą ir visai neguodžiantį Dievą.
Blogis yra kažkas daugiau. Daugiau už skausmą. Jis lyg m÷šlungis gelia mūsų sielą.
Kaip įveikti blogį, jeigu trūksta šventųjų, suvokiančių blogio esmę?
Šventasis Antanai, melski už mus!
Benediktas Jurčys OFM, Bernardinai.lt, 2005
Lietuviai n÷ra žinomi kaip dideli šventųjų garbintojai. Be Marijos, turbūt joks kitas
dangaus gyventojas nesusilauk÷ didesn÷s pagarbos, nebent šv. Pranciškus Asyžietis.
Tiesa, nemažą d÷mesį yra užsitarnavęs šv. Antanas Paduvietis, kurio vardadienį
švenčiame birželio 13 dieną.
Apie šį šventąjį literatūros n÷ra daug, o lietuvių kalba jos iš viso n÷ra. O vis d÷lto tas
Paduvietis buvo d÷mesio vertas vyras. Jis gim÷ pasiturinčioje šeimoje maždaug prieš
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800 metų (1195 m.) Portugalijoje, Lisabonos mieste, ir buvo pakrikštytas Ferdinando
vardu. Dar būdamas paauglys, Ferdinandas pajuto pašaukimą dvasiniam gyvenimui
ir įstojo į Augustinijonų vienuoliją. Tur÷damas didelių gabumų, net nesulaukęs 24 metų,
jis gavo aukščiausius teologijos ir kanonų teis÷s magistro laipsnius. Ferdinandas buvo
įšventintas į kunigus ir skirtas profesūrai.
Tuo metu Pietų Europos dalis išgyveno dvigubą krizę. Viena buvo Afrikos arabų,
vadinamųjų sarac÷nų, sukelta tautin÷ ir kultūrin÷ kriz÷. Jie buvo už÷mę Ispaniją bei
dalį Portugalijos ir ten vald÷ net 150 metų. Arabų kultūros p÷dsakų ispanų ir portugalų
architektūroje, muzikoje bei menuose liko visiems laikams. Antra Europos kriz÷ buvo
religinio pobūdžio. Ji Portugalijoje ypač stipriai pasireišk÷, kadangi į politines intrigas
buvo įsiv÷lę net dvasininkai, kuriems vadovavo Augustinijonų vienuolija. Šie kartu su
maištininkais ir karaliumi pasiskelbusiu Alfonso Henriques sukilo prieš teis÷tą valdžią,
bažnytinę tvarką ir net prieš patį popiežių Inocentą II. Šis viešai ekskomunikavo ne tik
karalių, bet ir augustinijonų abatą.
Tie įvykiai jaunąjį Ferdinandą labai paveik÷. Jis panoro palikti viską – mokslus,
profesūrą ir net savo vienuoliją, o savo gyvenimą pašvęsti Evangelijos skelbimui
misijose. Tą jo mintį sustiprino vienas nelauktas įvykis. Už m÷ginimą atversti sarac÷nus
Maroke buvo nukankinti penki jauni pranciškonai. Prašant karalienei Urrakai, Maroko
sultonas sutiko jai atiduoti misionierių kūnus. Jie buvo pervežti į Portugaliją ir,
dalyvaujant tūkstantin÷ms minioms, iškilmingai palaidoti. Tas įvykis Ferdinandui padar÷
neišdildomą įspūdį. To laiko kronika yra užregistravusi jo žodžius: „O, kad Aukščiausiasis
mane apdovanotų kankinio vainiku!.. O, kad aš gal÷čiau atsiskirti su šiuo pasauliu
tokia palaiminta mirtimi!..”
Gavęs reikalingus leidimus, Ferdinandas per÷jo į Pranciškonų ordiną ir gavo Antano
vardą. Netrukus jis buvo išsiųstas į Maroko misijas, bet ten sunkiai susirgo ir nor÷jo grįžti
atgal į Portugaliją. Bet Viduržemio jūroje kilusi audra jo laivą sudauž÷, o jį patį išmet÷ į
Sicilijos salos pakrantę. Taigi Antanas atsidūr÷ Italijoje, kurioje jam buvo lemta išpl÷toti
savo veiklą ir net ten mirti.
Italijos pranciškonai greitai pasteb÷jo jauno užsieniečio Antano erudiciją, Šv. Rašto
pažinimą, filosofin÷s bei teologin÷s minties gelmę bei nuostabią iškalbą ir jį paskyr÷ į
misijas. Bet ne į Maroką ir ne pas sarac÷nus. Jis skiriamas kovoti su Šiaur÷s Italijoje ir
Pietų Prancūzijoje įsitvirtinusiais katarų, albigenzų ir valdenzų eretikais, kurie kovojo ne
vien tik prieš Bažnyčios tvarką ir tik÷jimo tiesas, bet ir prieš patį popiežių. Eretikai
dažniausiai buvo gerai išsilavinę filosofai, teologai ir Šv. Rašto žinovai. Neretai jų
iškiliausi atstovai buvo kunigystes ir vyskupijas metę dvasininkai. Su tokiais gal÷jo kovoti
tik labai gerai parengti misionieriai. Toks buvo naujasis pranciškonas Antanas. Jo
žodžio ir asmeninio gyvenimo pavyzdžio j÷gai nebuvo įmanoma atsispirti. Bet jo vieno
– negana. Jam reik÷jo talkos. Stiprios talkos. Bet iš kur jos gauti?
Nor÷damas rasti pagalbininkų, Antanas labai savitu būdu ÷m÷si veiklos. Misijas jis
prad÷jo ne tiek pamokslais ir tais laikais madingomis viešomis polemin÷mis
diskusijomis, kurioms labai s÷kmingai vadovaudavo, - kiek intensyviu diecezinių ir
vienuolynų kunigų rengimu. Jo nuomone, dvasininkų filosofinis ir teologinis
pasirengimas jokiu būdu neprilygo to meto atsakingam ir labai komplikuotam
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sielovados darbui. Tam tikslui jis Šiaur÷s Italijoje ir Pietų Prancūzijoje įsteig÷ daugiau nei
20 aukštųjų filosofijos-teologijos mokyklų. Bolonijos mieste tokią mokyklą jis įkūr÷
tiesioginiu Šv. Pranciškaus potvarkiu. Tai rodo, kad gandas, jog Asyžiaus šventasis
buvęs priešiškas savo brolių mokslinimuisi, yra netiesa.
Bolonijos mokslo įstaiga pasižym÷jo stipriu scholastiniu metodu ir ortodoksine doktrina.
Dar ir šiandien, po 800 metų, Antano įsteigtas Bolonijos universitetas teb÷ra vienas iš
garsiausių Europos universitetų.
Kitą tokį pat garsų universitetą Antanas įsteig÷ Pietų Prancūzijoje, Montpellier mieste.
Koks svarbus tas universitetas buvo Bažnyčiai, matyti iš popiežiaus Honorijaus III laiško
Paryžiaus universiteto rektoriui: „Aš pageidauju ir šiuo laišku reikalauju, kad savo
rinktinius studentus siųstum÷t į tą mokslo įstaigą (t.y. Montpellier), kad tokiu būdu jie
rimtai ir atsakingai išmoktų atstovauti Dievo reikalams”. Popiežius Grigalius IX taip
pasitik÷jo Antano išmintimi ir teologine doktrina, jog jam paved÷ parašyti visus vienų
metų sekmadienių ir švenčių pamokslus bei kalbas. Įdomi ir tokia smulkmena, kad Šv.
Pranciškus, įsakydamas Antanui įsteigti Bolonijos universitetą, savo oficialų laišką
pradeda šiais žodžiais: „Aš, brolis Pranciškus, siunčiu sveikinimą broliui Antanui – savo
vyskupui, kuris...” ir t.t.
Antanas niekada nebuvo konsekruotas vyskupu. Bet šv. Pranciškaus duotas titulas
rodo, jog ordino steig÷jas vertino jaunąjį Antaną ne tik kaip brolį, bet vertino ir gerb÷
kaip mokslo žmogų.
Įvertindamas jo mokslinį įnašą ir nuopelnus į bažnytinį lobyną, 1946 m. popiežius Pijus
XII Antaną paskelb÷ bažnyčios daktaru.
Išrinktas Šiaur÷s Italijos pranciškonų provincijolu, Antanas savo buveine pasirinko
Paduvos miestą. Matydamas daug neturto, skurdo ir paprastų žmonių išnaudojimą, jis
÷m÷ energingai rūpintis apleistųjų ir skriaudžiamųjų buitimi.
Antanas kasdien su broliais ÷jo nuo durų iki durų, praš÷ neturtingiesiems išmaldos, rinko
iš gatvių pavarg÷lius, organizavo šilto valgio virtuves, steig÷ našlaitynus, lank÷ ligonius
ir net raupsuotuosius. Pats būdamas teisininkas, Antanas pad÷jo Paduvos principatui
perreformuoti civilin÷s teis÷s kodeksą, specialiai atkreipiant d÷mesį į teisingą
atsiskaitymą su darbininkais ir įsipareigojimą neapleisti neįgaliųjų. To kodekso aiškūs
p÷dsakai teb÷ra ir šiandieniame Paduvos teis÷s kodekse.
Antanas vadinamas stebukladariu. Toks jis žmon÷ms labiau ir žinomas. B÷gant
amžiams, šio šventojo gyvenimas buvo apipintas būtais ir nebūtais stebuklingais
įvykiais ir net legendomis. Pasakojama, kad Rimini mieste, kai žmon÷s nenor÷jo klausyti
Antano pamokslo, jis pasakęs jį žuvims, kurios, iš visur suplaukusios, uoliai jo klausiusios ir
v÷liau kitoms pasakojusios, koks iškalbingas esąs Antanas.
Pasakojamas kitas įvykis, kaip vienas eretikas albingensas, nor÷damas pajuokti
tik÷jimą į Švenčiausią Sakramentą, atvedęs į bažnyčią asilą ir sakęs Antanui atsinešti
Švenčiausiąjį Sakramentą ir pažiūr÷ti, kaip jo asilas į tai reaguos. Kai Antanas įneš÷

28

monstranciją, asilas atsitrauk÷ nuo jam pad÷to avižų lovio ir suklupo prieš
Švenčiausiąjį.
Yra užrašytas įvykis, kaip vienas jaunikaitis buvo kankinamas baisių pagundų ir atvirų
vočių. Apgaubtas Antano vienuolišku abitu, jaunikaitis buvo išgelb÷tas iš jį užpuolusių
pagundų, o votys išgydytos.
Suprantama, kai kuriuos šv. Antanui priskirtus stebuklus ir stebuklingus įvykius reikia
vertinti atsargiai, nes kartais žmonių vaizduot÷ nebepripažįsta jokių ribų. Kita vertus,
nemažai žmonių, pametę kokį nors daiktą, praradę sveikatą, ieškodami šeimoje
taikos, prašydami darbo ir s÷km÷s moksle, nesidrov÷dami kreipiasi į šv. Antaną,
prašydami jo užtarimo ir tik÷dami, kad jis jų prašymą išklausys.
Kretingoje, pranciškonų parapijos bažnyčioje, yra Šv. Antano altorius, vadinamas
stebuklinguoju. Jis visas nusagstytas sidabriniais votais: duonos riekel÷mis, avel÷mis,
arkliukais, rankut÷mis, kojyt÷mis, akyt÷mis ir širdel÷mis. Tai pad÷kos simboliai šv.
Antanui už nepritekliuose ir nelaim÷se išklausytus prašymus. Tai taip pat rodo, kad
šventojo įsikišimas ir pagalba, ištikus įvairioms nelaim÷ms, yra ne mitas ar sugalvotos
istorijos, bet realūs gyvenimo faktai, kurie ir šiandien, net po 800 metų, tebesikartoja.
Ordino šaltiniai niekur nemini, kad šv. Antanas ir ordino steig÷jas šv. Pranciškus kada
nors būtų susitikę, bet iš tų pačių šaltinių matyti, kaip juodu vienas kitą labai gerb÷,
vertino ir myl÷jo. Antanas mir÷ jaunas – vos 36 metų. Jis visą savo trumpą gyvenimą
užpild÷ mokslu, labdaros darbais, malda ir nepaprastai nuoširdžia atgaila. Itin didelį
pamaldumą jis rod÷ Marijai ir kūdik÷liui J÷zui. Jis mir÷ Paduvoje 1231 m. birželio 13 d.
Nepra÷jus n÷ metams, Antanas buvo paskelbtas šventuoju – šventuoju Antanu
Paduviečiu.
T÷vas Placidas Barius OFM, Bernardinai.lt, 2005
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ŠVENTIEJI APAŠTALAI PETRAS IR PAULIUS (birželio 29 d.)
Liaudyje - Petrin÷s
Šventasis Petras - tai popiežių pirmtakas, kuriam pats Kristus yra pažad÷jęs Dangaus
Karalyst÷s raktus; jis - pirmasis Romos vyskupas. Šventasis Paulius arba Povilas - tai
didysis tautų apaštalas, Evangelijos skelb÷jas, iš aktyvaus krikščionyb÷s priešo Sauliaus
atsivertę ir įtik÷jęs J÷zų. Ikonografijoje šv. Petras vaizduojamas su raktais rankoje, o šv.
Paulius - su knyga.
Verta priminti, kad šie ankstyvosios krikščionių bendruomenių kūr÷jai ir jų vadovai –
Petras ir Paulius kiekvienas tur÷jo du skirtingus gyvenimo periodus, kuriuos savaip
simbolizuoja jų skirtingi vardai.
Kol Petras žvejojo žuvis, tol jam labiau tiko Simono vardas negu Petras. Tačiau kai jis
tapo Kristaus mokiniu ir pirmasis iš apaštalų viešai J÷zų išpažino gyvojo Dievo Sūnumi
(plg. Mt 16, 16), tada jį Kristus pagerb÷ tardamas: „Tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš
pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugal÷s“ (Mt 16, 18).
Panašiai nutiko ir su Sauliumi. Kol jis tebealsavo grasinimais ir žudyn÷mis prieš
Viešpaties mokinius (plg. Apd 9, 1), tol tebuvo Saulius, kuris nuožmiai persekiojo
pirmuosius krikščionis. Tačiau kai sykį jį iš dangaus apakino šviesa ir dieviška j÷ga
pargriov÷ ant žem÷s, idant jo tamsybių neregimoji karūna subyr÷tų į šipulius, nuo tada
jis tapo Pauliumi (plg. Apd 13, 9), kuris d÷l J÷zaus ir Jo Evangelijos pasiryžo visko
netekti, kad paskui amžinyb÷je atrastų Tą, kuriam viskas priklauso.
Tiesa, ypač Petrui kai kas gali prikišti, kad jis, būdamas Kristaus mokinys ir net
pavadintas „Uola“, deja, greitu laiku po šio įvertinimo, kai Viešpats prad÷jo savo
mokiniams aiškinti, jog Jis tur÷siąs kent÷ti, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti iš
numirusių, neiškent÷ ir prad÷jo Jam kalb÷ti, jog jokiu būdu taip Mokytojui neturi įvykti
(plg. Mt 16, 21 – 22). Kristus jam griežtai atsak÷: „Eik šalin, š÷tone! Tu man papiktinimas,
nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis“ (Mt 16, 23).
Iš šių eilučių aišk÷ja, kad vien tik priklausymas Kristaus apaštalų bendrijai jos narių
automatiškai dar nepadaro dvasiniais žmon÷mis, kurie būtų paj÷gūs visus dalykus
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vertinti krikščionišku požiūriu. Jie dar gali būti kažkiek jusliniai žmon÷s, tik palengva
priimantys tai, „kas ateina iš Dievo Dvasios“ (1 Kor 2 14).
Tačiau kai Sekminių dieną ant apaštalų nuženg÷ Šventoji Dvasia, tuomet jų vidinis
gyvenimas esmingai pakito, ir jie gavo dieviškų malonių mąstyti kaip jų Mokytojas
mąsto ir skelbti Evangeliją bei ja gyventi taip, kaip Jis tai dar÷. Jeruzal÷s seniūnai ir
Rašto aiškintojai labai steb÷josi, kad bemoksliai apaštalai Petras ir Jonas drąsiai ir
išmintingai skelb÷ Kristų Nazarietį (plg. Apd 4, 13). Akivaizdu, kad apaštalai gyveno
tik÷jimu, ir tod÷l Dievo Dvasia juos skatino evangelizuoti žmones (plg. 2 Kor 4, 13). /.../
Kun. Vytenis VAŠKELIS; 2003 "XXI amžius"
Šiandien viso pasaulio Katalikų Bažnyčia švenčia apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmes.
Švęsti visų pirma reiškia min÷ti, prisiminti ką nors ypatingo. Prisimindami asmenį,
švęsdami, tarkim, jo gimtadienį, grąžiname jo veidą, charakterį, jo įtaką mums ir mūsų
gyvenimui.
Kaip mums susigrąžinti šventuosius Petrą ir Paulių – praeities krikščionis, mūsų pirmtakus,
kurių fiziškai net nebuvome sutikę. Ką reiškia juos susitikti šiandien? Pirmiausia tur÷tume
prisiminti jų paliktą mums Evangelijos skelbimą bei gyvenimą.
Evangelija – tai Kristus. Jie sek÷ bei kartojo Kristų. Paskui kiti sek÷ bei kartojo juos. Tuos
kitus sek÷ dar kiti. Taip viena kitą sek÷ bei kartojo tik÷jimo kartos. Galiausiai iš kažko
išgirdome Gerąją naujieną mes. Nuo tada stengiam÷s būti krikščionys ir išsilaikyti prie
tik÷jimo šerdies. O patirtis sako, kad laikom÷s tos šerdies nuolatos ieškodami, klysdami,
klupdami, tai atsitolindami, tai v÷l prie jos priart÷dami. Svarbiausia nepamiršti, ko
ieškome – juk tai Kristus, ta Evangelijos šerdis. O būti krikščionimi toli gražu nereiškia tik
būti pakrikštytam, priklausyti tam tikrai institucijai ar organizacijai, bet pirmiausia – būti
apsisprendusiam orientuotis gyvenime pagal Kristaus nurodytą kelią. Tas kelias siauras,
nes reikalauja atkartoti Kristaus gyvenimą ne kaip tam tikrą šabloną, o visiškai
asmeniškai ir kūrybingai, tuo unikaliu būdu skirtu kiekvienam iš mūsų. Kitaip sakant,
tik÷ti Kristų reiškia kaskart iš naujo atrasti save ir savitu būdu vykdyti Dievo valią. Čia ir
tik čia slypi kiekvieno žmogaus laim÷ ir išganymas. Bent jau taip skelbia Evangelija.
Pakeliui į Dievo karalystę mums gelbsti ten jau keliavusių p÷dsakai. Šiandien, nors ir
probr÷kšmais, turime progą pasekti aistringų Kristaus sek÷jų Petro ir Pauliaus išmintais
takais. Vingiuoti, dažnai painūs jų palikti p÷dsakai. Mus tai guodžia ir gąsdina.
Guodžia, nes suprantame, kad nei Petras, nei Paulius nebuvo angelai, kuriuos dabar
gal÷tume išstatyti adoracijai, kitaip sakant, žav÷jimuisi iš tolo, be jokios vilties prie jų
prisigretinti. Mus tai gąsdina, kai suprantame, kad jei nepavyko purvo, nusivylimo ir
apskritai gyvenimo krizių išvengti jiems, tai tikrai nepavyks ir mums.
Apaštalas Paulius – tikras žydas, benjaminaitis, gimęs religingoje šeimoje ir tod÷l
pavadintas šio klano garsiausio atstovo Sauliaus vardu. O prisiminkime, Raštas sako,
kad Saulius buvo visa galva aukštesnis už kitus vyrus, tikras galiūnas, tikras lyderis.
Būtent jam tiko būti pirmuoju Izraelio karaliumi. Benjaminaičių kartos juo didžiavosi ir
savo vaikus pramindavo šiuo vardu, link÷dami savo atžaloms šlovingo gyvenimo, gal
net politin÷s s÷km÷s. Bet evangelinis tik÷jimas gimsta iš paradokso, absurdo, dažnai
net sarkastiškos lemties įsčių. Saulius iš Tarso suaugo, baig÷ Rašto mokslus pas
Gamalielį, bet turbūt nei išore, nei vidumi neprilygo legendiniam Sauliui. Jį
pravardžiavo žydams svetima kalba „mažyliu“, mat „paulius“ lotyniškai reiškia „mažą,
menką, nepastebimą“. Tas „mažylis“, tik sutikęs Kristų tapo galingas, bet v÷lgi
pirmiausia ne savo įtaka, politiniu autoritetu, bet žmogišku tik÷jimu, viltimi, ir ypač
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meile.
Pauliaus artimumas Kristui bei evangelin÷s tiesos genialus išpl÷tojimas nebuvo
visuotinai pripažintas jam tebesant gyvam. Šalia Petro, vadinamo „uola“, jis atrod÷,
ko gero, apgail÷tinai. Bet po mirties į jį buvo įsiklausoma vis labiau ir labiau. Apaštalų
darbai – besikuriančios ir beplintančios krikščionyb÷s metraštis - pirmaisiais dvylika
skyrių susitelk÷ į Petrą ir kitus Jeruzal÷s autoritetus. Bet likusių šešiolikos skyrių pagrindinis
herojus – laisv÷s Evangelijos šauklys, tautų apaštalas Paulius.
Na, o Petras? Jo gyvenimas taip pat mums rodo evangelinio gyvenimo
nestandartiškumą. Jį vadino „uola“ – matyt, d÷l jo ryžtingumo ir tvirtumo. Betgi kai
J÷zus maldavo bud÷ti, jis užmigo. Negana to, tą pačią naktį jis net išsižad÷jo savo
mokytojo, savo artimo bičiulio. Trigubas išsižad÷jimas evangelijose tikriausiai reiškia
visišką nusigręžimą, gal÷tume sakyti, išdavystę, nors ir iš baim÷s. O ir jo tvirtumas
dažniausiai reiškiasi ne ten, kur to būtų nor÷jęs Viešpats. Petras kartu su Jokūbu ir Jonu
ne kartą aiškiai išsiduoda, kad J÷zų mato kaip politinį lyderį, šalia kurio būtų galima
padaryti neblogą politinę karjerą. Kovai d÷l valdžios Petrui ryžto, rodos, pakako. J÷zui
prisipažinus, jog visa Jo valdžia – tai laisvas leidimasis būti g÷dingai nuod÷m÷s ir galios
struktūrų nužudytam, Petras ryžtingai pasipriešina: „Nieku gyvu tau neturi taip atsitikti“.
Ir čia Petrui tenka skaudžiai nusivilti – jis numetamas nuo netikro sosto, nuo puikyb÷s
uolos, gundančios mokyti vietoj Kristaus ir net patį Kristų. „Š÷tone, pasidavęs
skaldančioms politin÷ms intrigoms, – sako Viešpats, - grįžk į savo vietą, pas savuosius, į
broliškos lygyb÷s būrį. Tavo vieta ne prieky manęs, bet už manęs. Sek mane...“
Tiek Petro, tiek Pauliaus gyvenimo peripetijos netoli nuo mūsų ieškojimų, mūsų
atsitolinimų bei priart÷jimų prie Dievo karalyst÷s ir meil÷s tiesos. Kiekvienas esame
Paulius „mažylis“, kai suprantame, jog visa evangelin÷ j÷ga slypi mažume, švelnume
bei lankstume. Mes būname ir tie petrai „uolos“ tiek tada, kai klaidžiojame savo
ambicijų labirintuose, tiek tada, kai Mesiją, Dievo siųstąjį, atpažįstame Žmogaus
Sūnuje, kasdienyb÷je sutiktame žmoguje. Taip kuriame Bažnyčią – meil÷s oazę
pasaulyje, atsilaikydami prieš pragaro vartus, atrakindami vienas kito širdis, atrišdami
bei surišdami savo tarpusavio neapykantos ir meil÷s ryšius.
Br. Nerijus Čepulis OFM; Bernardinai.lt, „Mažoji studija“ 2005
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ŠV. DOMINYKAS IR ORDINO ĮKŪRIMAS
Žinios apie Dominyką Guzmaną menkos, dažniausiai pagrįstos Jordano Saksoniečio,
tapusio antruoju ordino magistru, “Libellus”, parašytu ruošiant kanonizaciją. Jordanas
pažinojo Dominyką ir raš÷ pra÷jus vos dvylikai metų po jo mirties. Tačiau, jis daugiau
kalba apie ordino ištakas, nei apie įkūr÷jo asmenybę. Pirmieji šv. Dominyko sek÷jai
nerod÷ daug d÷mesio savo įkūr÷jo kultui, tarsi bijotų, kad per didelis jo populiarumas
gali sumenkinti misiją, kurią jis jiems patik÷jo.
Dominykas gim÷ apie 1171 - 1173 metus, Kastilijos miestelyje Kaleruegoje. Jo t÷vai
buvo kilmingi ispanai - Feliksas Guzmanas ir Huana iš Azos. Krikščioniškoji Ispanija vis
dar kovojo su maurų okupacija ir netgi tokiai tituluotai šeimai gyvenimas buvo gana
rūstus. Jų pilies sargybos bokštas tebestovi iki šiandien.
Jau nuo vaikyst÷s Dominykas buvo ruošiamas kunigystei. Toks sprendimas būdavo
priimamas anksti, apspręsdavo vaiko ugdymą ir mokslus, priklausomai nuo to ar jis bus
kunigu, ar riteriu. Įgavęs pradinių žinių, Dominykas ÷m÷ eiti dvasininko mokslus pas
motinos brolį kunigą. Būdamas maždaug keturiolikos, jis išvyko studijuoti laisvųjų menų
ir teologijos į Palencijos universitetą, vieną iš nedaugelio aukštųjų mokyklų Ispanijoje.
Tuo laiku pilnas išsimokslinimas, ruošiantis paprastai kunigystei, buvo retas dalykas.
Palencijoje siaučiant badui, Dominykas pasirod÷ atjaučiantis ir dosnus varguoliams.
Menkais savo ištekliais, kartais net parduodamas knygas, pad÷jo alkstantiems. Kartą,
netur÷damas pinigų išpirkai, pasisiūl÷ stoti parduoto į vergiją jaunuolio vieton, ir vergų
pirklys, sujaudintas tokio pasiaukojimo, paleido abu. Baigęs studijas, 1196 m.,
būdamas maždaug dvidešimt ketverių, jis buvo įšventintas kunigu ir tapo šv. Augustino
regulos kanauninku Osmos katedroje.
Katedros kanauninkai buvo kunigai, susiję su vyskupu. Šios kapitulos vyresnysis ir
reformuotojas buvo žymusis Diegas de Azevedo, 1201 metais tapęs vyskupu. Tai jis
pasteb÷jo dar studentą Dominyką ir rūpinosi jo stojimu į kapitulą.
Taigi nenuostabu, kad kai 1203 m. Kastilijos karalius Alfonsas VIII papraš÷ vyskupo
Diego keliauti į Daniją, sutvarkyti santuoką tarp jo sūnaus ir Danijos princes÷s, šis
pasirinko jaunąjį kunigą Dominyką lyd÷ti jį tolimoje ir pavojingoje kelion÷je.
Dvi įvykusios kelion÷s (1203 ir 1206 m.) l÷m÷ pokyčius Dominyko gyvenime, atv÷r÷ jo
akis platesniam pasauliui ir jo problemoms. Keliaudami per pietų Prancūziją jie
susidūr÷ su sukrečiančia situacija. Dominykas pažinojo maurus ir jud÷jus Ispanijoje, bet
čia jis sutiko buvusius krikščionis, kurie atsiskyr÷ nuo Bažnyčios ir pri÷m÷ katarų (nuo
graikiško žodžio kajaroi - švarūs) tik÷jimą. Jie dažnai buvo vadinami albigiečiais pagal
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jų tvirtov÷s Albi pavadinimą.
Šio keisto kulto ištakos - gnosticizmas, kurį Bažnyčia nugal÷jo antrame amžiuje. Bet jis
dar reišk÷si per manich÷jus Persijoje, Arm÷nijoje, v÷liau, devintame amžiuje, per
bogomilus - Bulgarijoje, dešimtame amžiuje - Konstantinopolyje, dvyliktame, antrojo
kryžiaus žygio metu - šiaur÷s Italijoje, Prancūzijoje ir Reino žem÷se, o galiausiai, didelę
s÷kmę patyr÷ tarp pietų Prancūzijos aukštuomen÷s. Čia jis įgavo radikalaus dualizmo
formą, pagal kurį visa regimoji kūrinija priskiriama blogio dievui. Šis jud÷jimas buvo
labai pavojingas. Eretiškos pažiūros į pasaulį, kuris pagal juos buvo dviejų dievų – gero
ir blogo kūrinys, dar÷ įtaką tuometiniams krikščionims, nes katarai gyveno neturte,
priešpastatydami save turtingam Bažnyčios tarnų gyvenimui. Jų neturtas ir askez÷
klaidino krikščionis. Manydami, kad tik taip gali pasiekti išsigelb÷jimą, neapsišvietę
tikintieji jung÷si prie jų id÷jų. Gyveno varganai, visko atsisakydami, kūną ir
apčiuopiamą pasaulį laik÷ blogojo dievo kūriniu, slopino kūniškus geismus, marino
savo kūną pasninkais. Kai kurie jų, trokšdami atsiriboti nuo blogojo pasaulio ir kūno
mirdavo iš alkio ir troškulio.
Vieną naktį užeigos namuose, Tulūzoje, Dominykas įsitrauk÷ į diskusiją apie šias
doktrinas su namų šeimininku, priklausančiu katarams. Dominyką taip sujaudino šis
žmogus, suklaidintas mito apie du dievus - vieną gerą, bet nutolusį ir pasisl÷pusį, o kitą
blogą ir veikiantį, jog nors ir pavargęs po ilgos kelion÷s, jis prašnek÷jo visą naktį ir
auštant užeigos namų šeimininkas grįžo prie tikrojo Dievo, apsireiškusio J÷zuje Kristuje.
Iš Danijos Diegas ir Dominykas, užbaigę savo misiją, grįžin÷jo į Ispaniją. Kelion÷ parod÷
jiems, kad rytuose plyti didžiul÷s pagonių žem÷s, laukiančios Evangelijos. Tod÷l
pirmiausiai jie skub÷jo į Romą, maldauti popiežių Inocentą III, kad leistų jiems kartu
vykti į misijas, tačiau popiežius atsak÷, jog vyskupas reikalingas namuose.
1206 m. liepą, grįždami į Osmą, Diegas ir Dominykas susitiko popiežiaus legatus, kuriuos
Inocentas III siunt÷ pamokslauti albigiečiams. Šie skund÷si, kad jų pamokslavimas
nepasisek÷ labiausiai d÷l to, jog katarai tur÷jo didelę šventumo reputaciją tarp
žmonių. Diegas griežtai atsak÷, jog jie privalo neapleisti savo misijos ir blogam katalikų
dvasininkijos pavyzdžiui priešpastatyti pamokslavimą apaštalų pavyzdžiu - einant
basomis ir elgetaujant. Tai, apie ką Dominykas su vyskupu Diegu iki šiol tik svajojo, tai
yra apaštalinį gyvenimo būdą, dabar reik÷jo įgyvendinti praktiškai.
Ketverius metus pamokslininkų būrys keliavo po pietų Prancūziją pamokslaudami ir
viešai diskutuodami su katarais. Pasakojama, kad vieno disputo metu teis÷jai įmet÷ į
ugnį knygas, kuriose Dominykas ir jo oponentai buvo surašę savo tezes ir tik Dominyko
knygos nesudeg÷. 1207 m. prie pamokslininkų prisijung÷ dar apie dvylika cistersų, ir jie
pasidalino į keletą mažesnių būrelių. Diegas, Dominykas ir jų draugas Viljamas iš Claret
sutelk÷ savo pamokslavimą Pruji (Prouille). Čia į Dominyką kreip÷si keletas kilmingų
moterų, kurios atsivertusios iš klaidatikyst÷s troško tęsti asketinį gyvenimą Katalikų
Bažnyčioje. Taip jis įkūr÷ pirmąją moterų bendruomenę, kuri tapo naujų misijinių
paj÷gų prieglauda ir užuov÷ja. Seserys čia, jau Bažnyčios bendruomen÷je, gal÷jo
gyventi griežtą kontempliatyvų gyvenimą, kurio troško. Savo maldomis ir aukomis jos
praš÷ atsivertimo malon÷s klaidatikiams ir žodžio malon÷s Dominykui. Vienuolynas
šventąjam tapo poilsio ir dvasin÷s atgaivos vieta jo misijinių kelionių metu.
Tais pačiais 1207 m. metais vyskupas Diegas mir÷, o cistersai galiausiai grįžo namo. Bet
Dominykas toliau ÷jo pamokslauti. Kartais apsistodavo Pruji (Prouille) vienuolyne, bet
didesnę laiko dalį praleido kelyje.
Dominykas įgijo vietinių vyskupų pasitik÷jimą ir 1213 m. tapo Karkasono (Carcasonne)
vikaru, o 1214 m. Fanjo (Fanjeaux) parapijos kunigu. 1215 m. kardinolo legatai
pakviet÷ jį į Tulūzą pamokslauti. Dominykas vis aiškiau suprato, kad vienas pats nieko
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nepadarys. Žinojo, kad jo siekimą gali įgyvendinti tik naujoviška vienuolin÷
bendruomen÷, pasišventusi uždegančiam pamokslavimui ir gyvenanti apaštalų
gyvenimą. 1215 m. pavasarį Tulūzos vyskupas Fulkas patvirtino pamokslininkų broliją
savo vyskupijoje ir pirmieji broliai dav÷ įžadus. Vienas jų, Petras Seila atidav÷
bendruomenei keletą jam priklausiusių pastatų, didžiausais iš jų tapo pirmaisiais brolių
namais. Netrukus vyskupas bendruomen÷s maldai paskyr÷ šv. Romano bažnyčią.
Beliko gauti ordino įkūrimo patvirtinimą iš popiežiaus. Tokia galimyb÷ atsirado kai
vyskupas Fulkas tais pačiais 1215 metais vyko į Romą, į IV Laterano Susirinkimą ir
drauge pasi÷m÷ Dominyką. Dominykas kreip÷si į popiežių, prašydamas įkurti
Pamokslininkų ordiną. Tačiau Susirinkimas buvo uždraudęs naujų ordinų steigimą. Vis
d÷lto, įžvalgusis popiežius Inocentas III pasiūl÷ parinkti ordinui, kurio nauda Bažnyčiai
neabejojo, vieną kurią nors jau egzistuojančią regulą. Dominykas grįžo į Tulūzą, kur
kartu su broliais svarst÷, kuri regula labiausiai tiktų jų troškimams. Šis brolių susirinkimas,
galima sakyti, ir buvo pirmoji ordino kapitula. Ji tikriausiai įvyko per Sekminių šventes
(1216 geguž÷s 29 d.). Broliai pasirinko šv. Augustino regulą, ne d÷l to, kas joje yra, o
d÷l to, ko joje n÷ra. Ši regula yra labai bendra, turi tik keletą pamokymų bendram ir
dvasiniam gyvenimui, taigi tiko iki šiol Bažnyčioje neegzistavusio ordino kūrimo tikslams.
Ji būtinai tur÷jo būti papildyta savais Pamokslininkų ordino nuostatais, kurie apr÷p÷
įžadus, bendrą gyvenimą ir, visų pirma, studijas. Broliai į savo įstatus įtrauk÷ kai kuriuos
premonstrantų įstatų pradmenis, bet dauguma elementų buvo visiškai nauji. Taip
buvo paruošta ordino koncepcija, kuri gerokai skyr÷si nuo visų tada egzistavusių
vienuolinių bendruomenių. Abatijų vienuolynai, priklausydami konkrečiai vietai, tur÷jo
tik ribotas apaštalavimo galimybes, o abatijos dažnai būdavo labai turtingos. Šv.
Benedikto regula savo “ora et labora” nepaliko daug vietos pamokslavimui.
Dominikonų ordinas, kuriamas kaip kunigų ordinas, kuriame rankų darbas keičiamas
Dievo Žodžio skelbimu. Kunigų elgetavimas tais laikais buvo labai neįprastas dalykas.
Dominykas taip pat įtvirtina studijas, kaip vieną iš askez÷s elementų. Tas, kuris gal÷tų
mokyti tik÷jimo pagrindų, turi būti kaip reikiant apsiginklavęs žiniomis. Neturtas yra
suprantamas kaip priemon÷, jokiu būdu ne kaip tikslas.
Su tokiu pasiūlymu šv. Dominykas v÷l išsiruoš÷ į Romą. Inocento III įp÷dinis Honorijus III
1216 m. gruodžio 22 d. įteik÷ Dominykui bulę, kurioje patvirtino bendruomenę įsikūrusią
prie šv. Romano bažnyčios Tulūzoje kaip vienuolių bendruomenę, priskirdamas ją
Regulos kanauninkų šeimai. Tik po Dominyko pastangų 1217 m. sausio 21 d.pasirod÷
kita bul÷, kurioje pripažįstamas Dominyko id÷jų naujumas ir atsiranda terminas
“praedicatores” - pamokslininkai. Šiame dokumente Honorijus III skatina Dominyką ir jo
brolius nenuilstamai skelbti Evangeliją, vadina juos “Nenugalimais Kristaus karžygiais,
apsiginklavusiais tik÷jimo skydu ir išgelb÷jimo šalmu. Be baim÷s prarasti gyvybę, drąsiai
pasitik÷dami Dievo žodžiu, aštresniu už dviašmenį kalaviją, prieš visus tik÷jimo priešus”.
Parengta http://domininkonai.org

35

ŠVENTASIS JONAS KRIKŠTYTOJAS (birželio 24 d.)
Tai vienintelis šventasis, kurio gimimo dieną švenčia Bažnyčia (visų kitų šventųjų
min÷jimai - tai jų kankiniškos mirties datos). Šventojo Jono, J÷zaus misijos pranašo,
vandens krikštas.
Jonas - dangaus pasiuntinys
Šiandien Šv. Jono švent÷. Kai kam - Rasos, kai kam - paparčio žiedo švent÷.
Nemiegojom, š÷lom prie laužų, dainavome, giedojom. Taip, tai džiaugsmo,
vidurvasario, gamtos švent÷, naujo ciklo pradžia, metų pervarta. O gal atsidusom,
kaip greitai ji at÷jo, kaip greitai metai pasislinko į kitą pusę, į kitą šoną. Bet ir Bažnyčia
turi savo nuomonę šios švent÷s atžvilgiu, Bažnyčia, kuri gim÷ iš J÷zaus.
Šios dienos Evangelija kalba apie Joną ir apie jo vardą. „Jo vardas Jonas“, – užrašo
Zacharijas. Kaip dažnai Evangelijoje tai būna nelauktai, kaip dažnai prieštaraujant
visai logikai. Tai vardas, kurio nebuvo gimin÷je, vardas, kuris kilo ne iš žemiškos gimin÷s
kartų, o iš Viešpaties angelo atneštos žinios iš Dievo. Tod÷l šis vardas ir yra netik÷tas.
Jonas – vardas, kuris simbolizuoja Dangų. Jis – dangaus pasiuntinys. Ne veltui Jonas
Krikštytojas Evangelijoje yra lyginamas su Eliju, tuo, kuris buvo paimtas pas Dievą ir
kuris, Izraelio tautos laukimu, tur÷tų ateiti ir pranešti apie Mesijo pasirodymą.
Taip, Jonas išties yra Elijas, kuris tur÷jo ateiti. Jis yra Dievo vaikas pažado prasme. Jonas
yra vaikas, gautas iš Dievo pažado. Evangelijoje sakoma, kad jį išties globojo
Viešpaties ranka. Prisiminę Jono istoriją, jo gyvenimą dykumoje, jo asketiškumą, jo
aštrius žodžius, galiausiai jo kankinystę ir mirtį, gal÷tume pasakyti – nieko sau globa. Ta
globa keista visų pranašų likimuose. Dievo globa nepasireiškia saugumo sukūrimu. Ne,
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Dievo globa pasireiškia buvimu iki galo su Dievu, aštriu, r÷kiančiu buvimu, buvimu,
kuris supurto daugelį. Per Joną Dievas supurt÷ Izraelio tautą.
Jonas yra Dievo žmogus, tod÷l Joninių naktis yra taip pat Dievo naktis. Ir tegu būna ir
paparčio žiedai, ir metų pervarta, ir laužai, bet prisiminkime, kad Jonas Krikštytojas visų
pirma yra epochų pervarta, per÷jimas iš senojo pasaulio į naująjį, per÷jimas į malon÷s,
atgailos pasaulį, gyvenimo pakeitimo ir prisik÷limo karalystę.
Br. Arūnas Pranciškus Peškaitis OFM; Bernardinai.lt 2005
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ŠVENTASIS KAZIMIERAS (kovo 4 d.)
Šis šventasis (1458-1484) yra Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius, Jogailos
anūkas, Gedimino proproanūkis, ilgai buvęs vienintelis lietuvis šventasis ir Lietuvos,
ypač jaunimo dangiškasis glob÷jas. 2004 m. pamin÷tos 400-osios jo kanonizavimo, t. y.
paskelbimo šventuoju, metin÷s. Vilniuje vyksta „Kaziuko“ turgaus dienos, mug÷.
Karalaitis Kazimieras
Evangelija mums labai aiškiai sako, kad Kristus n÷ra žemiškosios garb÷s valdovas. Jis
nesiek÷ aukštų postų ar pripažinimo. Kristus yra Meil÷s Karalius. Meil÷s, kuri nuved÷ Jį
ant kryžiaus. Meil÷s, kuri kviet÷ paaukoti gyvybę, idant dovanotų gyvenimą tiems,
kuriuos myli. Meil÷s, kuri užmiršta save ir žvelgia į kitą. Kristaus sostas – kryžius. Kristaus
karališkas vainikas – eršk÷čiai. Kristaus dvariškiai – saujel÷ apaštalų, kurie nesuprato
savojo Karaliaus, dažnai jį skaudino, apleido skaudžią valandą. Tačiau Kristus
nepabūgo paniekos, nesupratimo, atmetimo, net mirties. Jis sak÷: Kai būsiu pakeltas
nuo žem÷s, visus patrauksiu prie savęs (Jn 12, 32).
Kryžius yra žmonijos atpirkimo ir tikrosios laim÷s versm÷. Tačiau ar mes atpažįstame ant
kryžiaus prikaltąjį kaip žmonijos Karalių? Ar Kristus Karalius, žmonių pykčio ir
nesupratimo nukankintas ant kryžiaus, atranda vietą mūsų širdyje? Ar mes nesibodime
Jo vargingos išvaizdos? Ar neieškome patrauklesnių, gražesnių, turtingesnių karaliukų?
Karalaitis Kazimieras mums savo gyvenimu liudija, ką reiškia susitikti su Kristumi
Karaliumi. Apsuptas t÷vo dvaro malonumų, jis nepasimet÷ tarp žemiškos prabangos ir
galimybių, bet su jaunatvišku įkarščiu ieškojo didžiausio lobio, kurio troško širdis. Ir d÷l
šio lobio ryžosi visa prarasti, kad tik jį įgytų. Kokiu būdu Kazimieras Jo ieškojo? Istoriniai
šaltiniai mums pasakoja, kad šv. Kazimieras visų pirma buvo maldos žmogus.
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Ar šiandien suvokiame tikrąją maldos reikšmę? Esame įpratę kreiptis į Dievą tuomet,
kai ko nors stokojame, kai esame prisl÷gti ir nerandame išeities. Na, dar kartais iš
įpročio, tradicijos kartojame išmoktus ritualinius žodžius ar veiksmus, neįsigilindami,
nesuvokdami jų prasm÷s ir esm÷s. Visai kitaip meld÷si šv. Kazimieras. Jo nebaugino
nakties v÷sa, kai viską palikęs, suklupęs prie uždarų šios Katedros durų iki ryto kalb÷josi
su savo širdies Karaliumi, meil÷s įkalintu tabernakulyje. Jis steng÷si suprasti Jo meilę,
pažinti Jo gailestingumą ir atsiliepti į Jo auką savuoju gyvenimu.
Tikroji malda yra vidinis susitelkimas, kuriame pripažįstame savąjį skurdą, kad ir
kilmingais drabužiais pridengtą. O drauge matome begalinę Dievo meilę ir
gailestingumą, kuris nesibodi mūsų skurdu, mūsų nuod÷m÷mis, bet kantriai laukia, kol
mes jas atpažinsime, išpažinsime ir maldausime Viešpatį gailestingo atleidimo. Tikroji
malda – įsiklausymas į Dievo valią savo gyvenime ir paklusimas jai, kad atlikčiau man
skirtą misiją šioje žem÷je.
Šventasis Kazimieras žemiškųjų t÷vų buvo skirtas paveld÷ti karališkąjį sostą, tačiau
Kristus Karalius jam skyr÷ kitą dalią: tapti maldos, gerumo, gailestingumo ir tyrumo
apaštalu. Žemiškieji valdovai jau nukeliavo į istoriją. O karalaitis Kazimieras ir šiandien
yra mūsų mokytojas ir glob÷jas kelyje į amžinybę.
Šventasis T÷vas Jonas Paulius II apie šv. Kazimierą sako: Šventumo, su kuriuo toji jauna
siela priart÷jo prie Dievo J÷zuje Kristuje, pagrindin÷ versm÷ buvo meil÷. J÷zaus Kristaus
duotasis meil÷s įsakymas Kazimierui buvo tarsi maistas, kuriuo jis nuolat maitino savo
mintis, jausmus ir darbus. Šie Šventojo T÷vo žodžiai labai aiškiai atskleidžia, iš kur
karalaitis Kazimieras s÷m÷si j÷gų ir drąsos, o svarbiausia, – iš ko jis išmoko myl÷ti.
Nukryžiuotoji Meil÷, prabilusi į jo širdį, surado čia atgarsį ir įkurdino joje savo karalystę.
N÷ra nieko gražesnio žem÷je už žmogų, kuris leidžia įkurti savo širdyje Dievo karalystę.
Ten yra tas slaptasis kampelis, apie kurį kalba J÷zus, mus mokydamas: Kai tu panor÷si
melstis, eik į savo kambar÷lį ir užsirakinęs melskis savo T÷vui (Mt 5, 6). Tylioje maldoje
T÷vas mums apreiškia savo Sūnų, kuris įsikūnijęs šiame gyvenime, kuris veikia šių dienų
pasaulyje. Būtent slaptajame kambar÷lyje, iš maldos kaip nuostabos Dievo gerumu,
gimsta tikroji meil÷. Ji kitokia, nei pasaulio meil÷, ji – nesavanaudiška. Kylanti iš gilaus
nuolankumo ir įsiklausymo į Dievo žodį ji atveria mūsų širdį Viešpaties malonei.
Šv. Kazimieras m÷go melstis bažnyčioje. Čia jis atrasdavo Kristų Eucharistijoje. Kristaus
Auka ant kryžiaus sudabartinta Eucharistijoje yra tas pats realus, gyvas J÷zus Kristus,
pasilikęs tarp mūsų. Kaip sunku šių dienų žmogui atpažinti Dievą, pasisl÷pusį trapiuose
duonos pavidaluose. Reikia didelio tik÷jimo ir pasitik÷jimo, kuris neįmanomas be
nuolankios maldos. Štai kod÷l šv. Kazimieras nebijojo būti išjuoktas dvariškių bei
panaktinių ir nuolankiai klūpojo prie šventov÷s durų laukdamas, kada jos atsivers ir jis
gal÷s ateiti pas Tą, kurio taip nuoširdžiai troško, kurį taip karštai myl÷jo.
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Vilniaus arkivyskupas metropolitas; 2004
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ŠV. KOTRYNA SIENIETö
Viena iš Kotrynos vardą turinčių šventųjų yra balandžio 29 d. Bažnyčios minima šv.
Kotryna Sieniet÷ (1347–1380), kurią popiežius Jonas Paulius II 1999 m. spalio 1 d.
apaštališkuoju laišku „Spes aedificandi“ iškilmingai paskelb÷ visos Europos dangiškąja
bendraglob÷ja, kartu su šv. Brigita Švede (1303–1373) ir šv. Kryžiaus Terese Benedikta
(Edith Stein, 1891–1942), greta šv. Benedikto (480–543) ir šv. Kirilo (+869) bei šv.
Metodijaus (+885). Kiek anksčiau – 1970 m. – jai buvo suteiktas Bažnyčios mokytojos
titulas.
Apaštališkajame laiške „Spes aedificandi“ trumpai pristatoma šv. Kotrynos Sieniet÷s
gyvenimo bruožai, jos reikšm÷ Bažnyčiai.
Ši šventoji 1347 m. gim÷ Sienoje (Italija). Buvo jauniausias vaikas gausioje šeimoje. Nuo
pat vaikyst÷s apdovanota ypatingomis malon÷mis, sparčiai ženg÷ dvasinio
tobul÷jimo keliu per maldą, savęs atsižad÷jimą ir meil÷s darbus. Visiškai klusni Dievo
įkv÷pimams, kontempliatyvią maldą derino su išskirtine apaštališka veikla. Daugyb÷
žmonių – taip pat ir dvasininkų – būr÷si apie Kotryną Sienietę kaip mokiniai,
atpažindami joje dvasin÷s motinyst÷s dovaną. Jos laiškai sklido po Italiją ir Europą.
Jaunoji sieniet÷ užtikrintai įžvelgdavo pačią savo laikmečio sunkumų esmę.
Kotryna Sieniet÷ nenuilstamai siek÷, kad būtų išspręsti ir liautųsi įvairūs nesutarimai. Jos
taikdariška veikla dar÷ įtaką ne vienam Europos valdovui. Primindama
susipriešinusiems „nukryžiuotąjį Kristų ir meilingiausiąją Mariją“, Kotryna Sieniet÷
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parodydavo, jog krikščioniškosiomis vertyb÷mis besivadovaujančioje visuomen÷je
n÷ra pagrindo tokiam rimtam konfliktui, kad būtų teikiama pirmenyb÷ ginklams.
Tačiau Kotryna gerai žinojo, kad tam visų pirma reikia dorovinio atsinaujinimo,
pabr÷ždama jo būtinybę visiems be išimties. Karaliams ji primindavo, jog jie negali
vadovauti taip, tarsi karalyst÷ būtų jų nuosavyb÷. Suvokdami, kad tur÷s Dievui duoti
savo valdymo ataskaitą, valdovai turi laikytis „šventos ir tikros teisyb÷s“ ir tapti „vargšų
t÷vais“ (plg. 235-asis laiškas Prancūzijos karaliui).
Taip pat tvirtai Kotryna kreip÷si į dvasininkus – kunigus, vyskupus ir kardinolus –
reikalaudama, kad jų gyvenimas kuo griežčiausiai atitiktų jų vykdomą sielovadinę
tarnystę. „Būtina, – sakydavo ji, – iš Bažnyčios sodo išrauti sugedusius augalus ir pakeisti
juos naujais augalais“. Šventoji Kotryna nebijojo netgi popiežiui, kurį labai myl÷jo ir
vadino „saldžiuoju šios žem÷s Kristumi“, nurodyti Dievo valios, reikalaujančios, kad jis
grįžtų iš Avinjono (Prancūzija) į Romą, prie apaštalo Petro kapo.
Visą savo neilgą vos 33 metų gyvenimą be atodairos atidav÷ Bažnyčiai, kurios
vienyb÷s ir gerov÷s uoliai siek÷.
Pagal JONAS PAULIUS II, Apaštališkasis laiškas „Spes aedificandi“ (1999 10 01), n. 6–7
Plačiau žr. EDMUND G. GARDNER, „St. Catherine of Siena“
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ŠVENTASIS LAURYNAS (rugpjūčio 10 d.) - III a. kankinys už tik÷jimą.
Rugpjūčio 10 d. minime šv. Lauryną, III a. Romos Bažnyčios diakoną, kurį
nukankino imperatorius Valerianas. Ankstyvosios krikščionyb÷s laikotarpiu Šv.
Laurynas popiežiaus Siksto II buvo paskirtas vienu iš septynių Romos diakonų ir
buvo atsakingas už pagalbą neturtingiems ir vargstantiems. Kilus žiauriam
krikščionyb÷s persekiojimui, popiežius Sikstus II buvo nuteistas mirčiai. Vedamas į
egzekucijos vietą, jis išpranašavo Laurynui, kad jiedu susitiks po 3 dienų. Tuomet
Laurynas visus jo tur÷tus bažnyčios turtus išdalino sergantiems ir skurstantiems.
Imperatoriaus Valeriano valdininkui pareikalavus atiduoti Bažnyčios turtus,
Laurynas at÷jo pas jį su didžiuliu krikščionių remiamų vargšų sąrašu ir tar÷: „Štai
čia Bažnyčios lobis“. Įsiutęs perfektas Lauryną pririšo prie virš laužo pakabintų
grotelių, taip pasmerkdamas jį l÷tai ir kankinančiai mirčiai. Tačiau Dievas suteik÷
Laurynui tiek meil÷s ir stipryb÷s, kad jis beveik nejaut÷ liepsnos teikiamo skausmo.
Jis net juokavo, liepdamas teis÷jams apversti jį, kad geriau iškeptų, o prieš pat
mirtį jis tar÷: „Dabar jau esu pakankamai iškepęs“. Kankinamas jis meld÷si, kad
katalikiškas tik÷jimas išplistų visame pasaulyje. Po mirties Laurynas buvo
paskelbtas šventuoju, o rugpjūčio 10 d. yra skelbiami šv. Lauryno atlaidai.
Šv. Laurynas buvo ne tik diakonas, bet ir bažnyčios bibliotekininkas ir archivaras,
tod÷l jis yra bibliotekų glob÷jas. O d÷l savo neįprastos mirties jis skelbiamas
šventuoju vir÷jų glob÷ju. Taip pat teigiama, kad šv. Laurynas saugo namus nuo
gaisro.
Lietuvių liaudies skulptūroje šv. Laurynas vaizduojamas stovintis, apsirengęs
diakono rūbais, vienoje rankoje laikantis palm÷s šakelę arba kryželį, kitoje groteles (savo kankinimų simbolį).
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ŠVENTASIS MATAS (rugs÷jo 21 d.)
minimas J÷zaus apaštalas ir Evangelijos autorius
Norint prad÷ti naują verslą arba formuoti naują administraciją, paprastai
pasirenkami labiausiai išsilavinę, gabūs žmon÷s. J÷zus taip nedar÷. Jis susirado
savo apaštalus žvejų laiveliuose, maištininkų minioje, gatv÷se ir net muitin÷se.
Kaip pastaruoju atveju Matas.
Tai, kad J÷zus pasirinko Matą, žmones stebino. Izraelyje muitininkai nebuvo žydų
gerbiami, nei žvelgiant iš politin÷s, nei socialin÷s, nei iš dvasin÷s perspektyvos. Jie
buvo niekinami, nes dirbo Romos imperijai ir dažniausiai kraudavo sau turtą
imdami mokesčius didesnius, nei nustatyta. Staigus Mato pasikeitimas iš
mokesčių rink÷jų į uolų mokinį ir evangelistą gal÷jo sujaudinti kiekvieną jį
pažinojusįjį. Kokia prasm÷ mesti pelningą darbą? Matas tikriausiai jau buvo
gird÷jęs apie J÷zų. Jo apsisprendimas viską palikti mums kai ką sako. Kod÷l J÷zus
jį pakviet÷? J÷zus pažvelg÷ į Mato širdį, kur išvydo gilų Dievo troškimą bei
geb÷jimą įvertinti dangiškąjį lobį. Ką Matas prarado ir ką atrado? Prarado
pelningą darbą, geras pajamas, o atrado naują gyvenimą, atrado ramybę.
Tapo didžiulio turto paveld÷toju. /.../
Matas paliko savo staliuką, žvejai paliko savo tinklus ir sek÷ J÷zų. Dauguma
mūsų irgi esame pasiryžę sekti J÷zų, tačiau iš paskos dar vis tempiame savo
„tinklus”. Tie tinklai yra viskas, kas dar mums kliudo labiau priart÷ti prie J÷zaus. Tai
nereiškia, kad reikia mesti savo darbą arba palikti šeimą. J÷zus tikrai to nenori,
bet Jis nori visiško atsidavimo, nori mūsų širdies, nori tapti mūsų gyvenimo centru.
Vincas Kolyčius, Bernardinai.lt, 2005
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ŠVENTASIS MIKALOJUS (gruodžio 6 d.)
IV a. Myros (dabartin÷ Turkija) vyskupas, išdalinęs visą paveld÷tą turtą vargšams,
globojęs ir šelpęs našlaičius, užtaręs ligonius, keliautojus, vargstančius, nuteistuosius,
pirklius, turtingus ir vargšus, nežiūrint jų tik÷jimo. Mikalojus yra Rusijos ir Graikijos šventasis
glob÷jas. Viduramžiais apie jį sukurta daugyb÷ legendų, kurių rezultatas yra
krikščioniškasis Kal÷dų Senelis, kuris didel÷je pasaulio dalyje vadinamas Santa Klausu.
Beje, prieš „raudonąjį“ Santos įvaizdį kyla vis daugiau balsų, kadangi jis buvęs sukurtas
1931 m. „Coca Cola“ reklamuoti ir nieko neturi bendro su senuoju tradiciniu
Mikalojaus šventumu. „Kal÷dos – dovanų metas“, tačiau nepamirškime, kad Karaliai
savo dovanas neš÷ Kūdik÷liui, o ne atvirkščiai; ir šventajam Mikalojui svarbiausias buvo
J÷zus Kristus, o ne dovan÷l÷s ir komercin÷s linksmyb÷s, į kurias Mikalojaus vardas tapo
įtrauktas šiandien. Istorija: Kal÷dų eglut÷ ir dosnus Kal÷dų Senelis.
Iš Kal÷dų Senelio ir Kal÷dų eglut÷s istorijos
Kal÷dų eglut÷s puošimo tradicijos pradžios galime ieškoti dar senov÷s Romoje. Sausį
paskyrę dviveidžio laiko dievo Jano garbei, pirmosiomis šio m÷nesio dienomis,
vadintomis kalendomis, jie rinkdavo valstyb÷s pareigūnus - konsulus. Kad prieš rinkimus
gerai pagalvotų ir apsispręstų, būta papročio namie laikyti lauro šakelę. Beje, per
kalendas reik÷davo grąžinti skolas, kad sąžin÷ per rinkimus būtų švari.
Viduramžiais bažnyčiose būdavo rengiamos misterijos, iliustruojančios Šventajame
Rašte aprašytus įvykius. Tradicija eglutes puošti raudonais obuoliukais kilo iš vaidinimo
apie Ievą ir Adomą, gundomus paragauti uždraustųjų Rojaus medžio vaisių.
Puošti Kal÷dų eglutę - tai vokiška tradicija, Lietuvą pasiekusi per didikų rūmus ir dvarus.
Tarpukariu ši tradicija pasiek÷ mokyklas, o galų gale – ir kiekvieną kaimo sodybą.
III ir IV amžių sandūroje dabartin÷s Turkijos teritorijoje, Demr÷ miestelio apylink÷se,
gyveno vyskupas Mikalojus Myrietis, v÷liau tapęs šventuoju. Mikalojus suard÷ pagonių
deiv÷s Dianos šventyklą (jos gimtadienį). Jis gars÷jo slapta atliekamais labdaros
darbais. Viduramžių vaikams gruodžio 6-tą dieną į žaislinius laivelius kraudavo
dovan÷les - kadangi Mikalojus buvo jūreivių šventasis ir glob÷jas. Iš tų laivelių v÷liau
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pasidar÷ batai ir kojin÷s. Nes, esą, vieną vargingą našl÷s šeimą jis sušelp÷ slapčiomis
įmesdamas aukso gabal÷lį į prie ugniakuro padžiautą vaiko kojinaitę. Iš šios legendos
atsirado paprotys persirengus raudonais vyskupo drabužiais, pasi÷mus ganytojiškąją
lazdą prieš šventąsias Kal÷das aplankyti pačias vargingiausias šeimas. Beje, Kal÷dų
laikas ir sąsaja su Kūdik÷lio J÷zaus gimimu atsirado tik Martyno Liuterio laikasi; o
vaikams dovan÷lių pakakdavo tiek, kiek telpa į vieną kojinę...
Bažnytin÷se misterijose šv. Mikalojaus personažas pakito ir įgavo daugiau linksmumo ir
gyvyb÷s. Jį lyd÷davo riteris Ruprechtas, rūsčios išvaizdos barzdočius, apsitaisęs odiniais
drabužiais. To riterio pareiga – pabarti padaužas ir išdyk÷lius, nubausti neklusnius,
nemokančius poterių vaikus. Ilgainiui šie du personažai tapo vienu. Iš riterio Kal÷dų
Senelis paveld÷jo plačiausią odinį diržą ir plev÷suojančią barzdą. Sutrumpindami
lotyniškąjį Nikolajaus vardą, Olandijos vaikai jį pavadino Santa Klausu. Jie tik÷davo,
kad šventasis baltu žirgu atkeliauja vidurnaktį. Į savo kurpaites, pastatytas ties lova,
žirgui įd÷davo morkų ir šieno, o iš ryto jose arba prie židinio padžiautose kojin÷se
rasdavo dovan÷lių.
Santa Klauso vardą pasaulyje išpopuliarino amerikiečių diplomatas ir rašytojas
Washingtonas Irvingas. Gyvendamas Europoje, jis dom÷josi įvairių tautų papročiais ir
tradicijomis. 1809 m. Irvingas išleido knygą „Tikroji Niujorko istorija nuo pasaulio
sukūrimo iki olandų dinastijos pabaigos, papasakota t÷vo Knikerbokerio“.
Knikerbokeriais tais laikais buvo pravardžiuojami olandų kilm÷s niujorkiečiai. Šioje
knygoje rašytojas prid÷jo nemažai ir savo išmon÷s. Taip Santa Klausas tapo d÷dule,
kuris pas vaikus atvyksta pasikinkęs elnią, židinio kaminu kaip koks šamanas nusileidžia į
miegamąjį ir ten palieka vaikams dovan÷lių. Kitas amerikietis, poetas Clementas
Moore’as, 1822 metais eil÷mis apraš÷ Kal÷dų Senelio kelionę aštuoniais elniais. Tada
galutinai „paaišk÷jo“, kad Kal÷dų Senelis, arba Santa Klaasas, Klausas, gyvena
šiaur÷je, o ne Ispanijoje, kaip man÷ olandų vaikai. XIX a. antroje pus÷je dienraščiai
mirg÷jo pranešimų apie šiaur÷s keliones, Arkties tyrin÷jimus. Taip Santa Clausas
atsisak÷ savo vyskupo mitros ir pakeit÷ ją į slidininko kepuraitę, kokią nešiodavo samiai
Laplandijoje. Markas Twainas Santą Klausą apgyvendino dar šaltesn÷je vietoje –
M÷nulyje, nes elniai stebuklingi, gali skrieti ir oru. 1902 m. Frenkas Baumas paraš÷ vaikų
numyl÷tinio Kal÷dų Senelio biografiją; ten nurodytas toks jo adresas: Ozo šalis, miškas
Gugu, juoko sl÷nis Chocho. Na o sovietiniais laikais vargšas Mikalojus buvo ir v÷l
perkrikštytas - Seniu Šalčiu...
Pagal Ievą Bisigirskaitę ir Holger Lahayne, Bernardinai.lt, 2004
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ŠVENTOJI MORTA (liepos 29 d.)
- šeimininkių glob÷ja. Šią dieną minimos dvi Mortos: pirmoji - Marijos Magdaliet÷s ir
Lozoriaus sesuo, dažnai patarnaudavusi J÷zui; antroji - mūsų karaliaus Mindaugo
žmona.
Mortos rūpesčiai...
Būna dienų, kai mus prislegia įvairūs rūpesčiai, neramios mintys nuolat sukasi galvoje,
o širdis ieško ramyb÷s. Tuomet jaučiam÷s tarsi prie uolos prirakinti ereliai, sukaustyti
grandin÷mis ir negalintys pakilti bei pajusti aukštai kalnuose gaivių oro srovių. Kartą,
kai mane užgul÷ nerimą keliančios mintys, atrodytų, atsitiktinai perskaičiau vieną
Naujojo Testamento istoriją. Tai pasakojimas apie Mortą ir Mariją. Kai jį skaičiau,
Viešpaties žodis atgaivino ir sustiprino mane, pasin÷rusią į rūpesčių verpetą.
Prisiminkime šią istoriją.
Jiems keliaujant toliau, J÷zus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta,
pakviet÷ Jį į savo namus. Ji tur÷jo seserį, vardu Marija. Ši, atsis÷dusi prie Viešpaties
kojų, klaus÷si Jo žodžių. O Morta rūpinosi visokiu patarnavimu ir stabtel÷jusi
pasiskund÷: „Viešpatie, Tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti?
Pasakyk jai, kad man pad÷tų". Tačiau Viešpats atsak÷: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir
nerimauji d÷l daugelio dalykų, o tereikia vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri
nebus iš jos atimta" (Lk 10, 38-42).
Taigi vieną dieną namų šeiminink÷ Morta sulauk÷ svečių – J÷zaus ir Jo mokinių, nes
paprastai J÷zus nevaikščiodavo vienas. Kaip teigia šias eilutes komentuodamas
Matthew Henry, J÷zaus apsilankymas kieno nors namuose yra meil÷s spinduliai, tai
meil÷s apsilankymas tuose namuose. J÷zui patikdavo eiti į svečius pas paprastus
žmones. Kur tik Jis apsilankydavo, dalindavosi Gerąja žinia su esančiais tuose
namuose ir su jais bendraudavo; tad ir Mortos namai nebuvo išimtis. J÷zaus meil÷ šiai
šeimai skatino Jį dalintis išgelb÷jimo žodžiais. Mortos sesuo Marija, naudodamasi šia
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ypatinga proga, s÷d÷jo prie Viešpaties kojų ir klaus÷si, nežinodama, ar dar kada tur÷s
tokią galimybę.
Tuo tarpu Morta „rūpinosi visokiu patarnavimu". Vienas Biblijos vertimas sako, jog
Morta „buvo prisl÷gta didelio patarnavimo". Stengdamiesi suprasti Mortą, gal÷tume
pasakyti, kad jos rūpestis rod÷ pagarbą svečiams – juk ji nor÷jo suruošti dideles vaišes.
Kiekviena šeiminink÷ pasakys, kad n÷ra lengva paruošti pietus visai vyrų kompanijai.
Morta, žinoma, rūpinosi, kad tai būtų prabangus pri÷mimas su daug įvairių patiekalų,
be to, reik÷jo viską kruopščiai suruošti pagal papročius ir tradicijas!
Matyt, nebepakeldama šių rūpesčių naštos, Morta pasiskundžia J÷zui, kad sesuo jai
nepadeda. Ji priekaištauja seseriai ir tuo pačiu J÷zui, kad Jam nerūpi jos darbai.
Tačiau J÷zaus Mortos naštos pernelyg nesujaudino: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir
nerimauji d÷l daugelio dalykų, o tereikia vieno". Šie J÷zaus žodžiai paskatina
susimąstyti ir mane – nerimas d÷l dabarties, d÷l ateities, nuolatinis rūpinimasis savimi,
savo šeima, sveikata, darbu ar net poilsiu, sukelia sumaištį mano sieloje.
Viešpats myl÷jo Mortą ir tod÷l sakydamas „tereikia vieno", nor÷jo, kad ji suprastų, jog
daug dalykų, d÷l kurių ji nerimavo, nebuvo tokie svarbūs, o tai, kas svarbiausia, jai
nerūp÷jo. Morta neskub÷jo klausytis to, kuo Viešpats dalinosi – gyvybę teikiančiu
žodžiu. Galbūt Morta v÷liau gail÷josi, jog nes÷d÷jo prie Viešpaties kojų kaip Marija ir
neišsirinko geriausios dalies. Dalis su Kristumi yra pati geriausia dalis kiekvienam
žmogui – jokie kiti rūpesčiai netur÷tų mums užgožti Viešpaties.
Primindamas Mortos ir Marijos pavyzdį, Dievas sustiprino mane, parodydamas, jog
pasirūpins manimi ir kad man pirmiausia reikia vieno pagrindinio ir svarbiausio dalyko
– pris÷sti prie Viešpaties kojų, nurimti ir pabūti su Juo. Dievas nukreip÷ mano žvilgsnį
nuo rūpesčių į esminius dalykus, teikiančius gyvenimą ir viltį. /.../
Diana Vaškelien÷, „Ganytojas“, 2005

47

ŠVENTASIS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS (1182-1226) (spalio 4 d.) - vienas artimiausių
lietuviškai dvasiai krikščionių, maldose bei giesm÷se šlovinęs sesę saulę, brolį m÷nulį,
net brolį vilką ir sesę mirtį, basakojis šventasis, sakęs pamokslus paukščiams ir žuvims,
ugniai ir vandeniui, v÷jui ir lietui... Asyžietis - vyriausias Italijos šventasis glob÷jas, taip
pat paskelbtas ir gamtos glob÷ju. Pranciškonai - bene pirmieji krikščionių vienuoliai,
įsikūrę Lietuvoje - pranciškonai misionieriai minimi Mindaugo, Gedimino laikais, bet
vienuolynai ÷m÷ kurtis tik po Lietuvos krikšto 1387 m. Du pirmieji Vilniaus vyskupai
Andrius (1388-1398) ir Jokūbas (1398-1407) buvo pranciškonai. O jau 1400 m. Kaune,
ant Nemuno kranto pastatyta švč. Mergel÷s Marijos ÷mimo į dangų (Vytauto)
bažnyčia ir įkurtas pranciškonų vienuolynas. Šiuo metu Lietuvoje veikia 3 pranciškonų
vienuolijos (2 vyrų ir 1 moterų) - Kretingoje, Kaune, Vilniuje, Dotnuvoje, Kryžių kalne,
Medininkuose bei trečiasis ordinas arba Lietuvoje vadinami tretininkai - pranciškonai
pasauliečiai.
Gamtos pergyvenimas
Antanas Maceina
1. Popiežius Pijus XI savo enciklikoje apie šventąjį Pranciškų pastebi, kad šiandienis
pasaulis garbina Asyžietį ne tik kaip poetą ar visuomeninio gyvenimo keit÷ją, bet ir
kaip „gamtos myl÷toją, kuris žav÷josi negyvosios kūrinijos didingumu, žvaigždžių
spind÷jimu, maloniais Umbrijos kalnais bei sl÷niais, gyvūnijos grožiu ir, tarsi Adomas
nekaltoje rojaus būsenoje, suprato gyvulius, mezg÷ su jais draugiškus ryšius, kalb÷josi su
jais ir lenk÷ juos savo įsakymams“ (Rite expiatis 1926 m. bal. 30 d. nr. 39). Iš tikro,
pakanka tik žvilgter÷ti į šio didžio šventojo kelią, kad pasteb÷tume, kokio gilaus vidinio
sąlyčio būta jame su gamtiniu pasauliu. Pradedant nakties pergyvenimu Asyžiaus
gatv÷se 1205 m. vasarą, kada šv. Pranciškus pirmą kartą aiškiai pajuto prabylantį
Dievą, ir baigiant atsisveikinimu su Alvernos kalnu 1224 m. rudenį, kada šventasis grįžo į
Porciunkulę nešinas Kristaus žaizdomis savo kūne, gamta visą laiką buvo įsijungusi į jo
buvimą, visą laiką ji buvo arti jo; ne, ji buvo jame pačiame, ji sudar÷ jo būties dalį, jo
rūpesčių objektą; ji buvo jo globotin÷ ir mokin÷. „Javų laukai ir vynuogynai, žem÷s
akmens ir miškai, plačios pievos, čiurleną upeliai, vešlūs sodai, žem÷, ugnis, oras, v÷jas
— visa žadino kūdikiškai nekaltą jo sielą Dievo meilei ir džiaugsmingam klusnumui“
(Celano 106). O g÷l÷s, „kokio džiaugsmo jis jaut÷, žiūr÷damas į jų lytis ir traukdamas į
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save jų kvapą!" (Celano 105). Prie savo gyvenamos trobel÷s jis liep÷ kuo daugiausia jų
sodinti, kad broliai tur÷tų kuo džiaugtis. Džiaugsmas Viešpaties pasauliu buvo pirmasis
šv. Pranciškaus gamtos pergyvenimas.
Juo tačiau šis pergyvenimas nesibaig÷. Meninis susižav÷jimas, taip giliai užgavęs
poetinę Asyžiečio sielą, buvo tiktai įvadas. Šv. Pranciškus mat÷, kad gamta yra
nelaiminga ir kenčianti, kad ji tyliai šaukiasi žmogaus pagalbos ir laukia savo
išvadavimo. Ir šventasis ją vadavo: jis maitindavo žiemą žvirblius ir bites, atpirkdavo
vežamus parduoti ÷riukus, pakeldavo nuo tako kirminą, neleisdavo pjauti žol÷s ir
gesinti ugnies. Radęs sykį kilposna įkliuvusį kiškį, išvadavo jį sakydamas: „Broli kiškeli,
kod÷l leidais apgaunamas“ (Celano 103). O at÷jęs prie up÷s ir pamatęs žveją su
tinklu, pilnu žuvų, ÷m÷ jas į rankas, glost÷, kalb÷josi su jomis ir tyliai jas leido atgal į
vandenį. Gamtos globojimas, nuolatinis jai paramos teikimas padar÷ šv. Pranciškų
tikru „būties sargu“, kokiu žmogų nori matyti M. Heideggeris (Plg. Ueber den
Humanismus 29, Frankfurt/ M, 1949.). Tai yra sena Šventraščio mintis, išreikšta jau
pačiuose pirmuosiuose jo puslapiuose: Dievas, sukūręs žmogų, apgyvendino jį Edeno
sode, kad jis „šį įdirbtų ir serg÷tų“ (Pr 2, 15). Būti sargu yra pirmykštis žmogaus
paskyrimas. Šv. Pranciškus giliai jaut÷ šį pagrindinį žmogiškosios būties bruožą, tod÷l
pergyveno gamtą kaip paties Kūr÷jo jam patik÷tą, kurią jis turįs puosel÷ti ir už ją
atsakyti. Gamtos globojimas yra antrasis bruožas šv. Pranciškaus santykiuose su
pasauliu.
Gilus žmogaus sargiškumo pajautimas padar÷, kad ir artimas, kurį Kristus liep÷
mums myl÷ti, šv. Pranciškui buvo ne tik kiekvienas žmogus, bet ir kiekvienas kitas
Viešpaties padar÷lis. Savo broiais bei seserimis šventasis vadino saulę ir žemę, m÷nulį ir
žvaigždes, v÷ją ir debesis, fazaną, vyturiuką ir žiogą. „Ligi pat kirm÷laičių siek÷ jo
meil÷“ (Celano 105). Tod÷l rengdamasis po didžiojo susikaupimo dienų, atliktų
Alvernos kalne, grįžti atgal, jis atsisveikino ne tik su ten pasiliekančiais broliais, bet ir su
visa gamta, kurioje jis kelias dešimtis dienų buvo gyvenęs ir kuri buvo tapusi jo ekstazių
liudytoja: „Sudiev, šventasis kalne! Sudiev, Alverna! Sudiev, tu angelų kalne! Sudiev,
broli sakale, kuris mane rytais pažadindavai savo rykavimu. D÷kui tau už rūpestį
manimi! Sudiev ir tu, didžioji uola, ant kurios aš meldžiausi. Jau nebegrįšiu jūsų
aplankyti“ (Fioretti). Meil÷ kiekvienam padarui yra trečiasis bruožas, kuriuo reišk÷si
gamtos pergyvenimas šv. Pranciškaus sieloje.
Šis tad įvairialypis pergyvenimas kaip tik ir randa atgarsio dabartinio žmogaus sieloje.
Daugelis šv. Pranciškaus gyvenimo bruožų išsprūdo mūsų laikams iš akių: nuostabiai
skaistus jo santykis su moterimi, jo panieka pinigui, pastovios buvein÷s vengimas,
elgetavimo prasm÷, pagarba dvasiškiams, rūpestis Dievo Namais. Tačiau jo meil÷
gamtai nebuvo ir n÷ra pamiršta. Ji ir šiandien tebežavi pasaulį, kaip jį yra žav÷jusi prieš
septynis šimtus metų. Šv. Pranciškus yra laikomas poetu, išreiškusiu savo kūriniuose
renesansinį gamtos jausmą ir Provence kalnelių grožį. Jis yra laikomas pirmuoju, kuris
nusikratęs viduramžių niūrumu ir išvydęs gamtą tokią, kokia ji yra savo puošnyb÷je,
didesn÷je, negu „Saliamonas visoje savo garb÷je“ (Mt 6, 29). Mūsų dienų akimis žiūrint,
šv. Pranciškus „nebuvo vienas iš visados pavargusiųjų, kurie vis labiau ir labiau
pasilieka be džiaugsmo“. Ne, „jis ÷jo pievos pakraščiu ir kalb÷josi su mažomis
g÷lel÷mis, kaip su mažesniaisiais broliais... Jis at÷jo, šis rudasis lakštingalų brolis, ir
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gyveno kaip pavasaris, žeme steb÷damasis, g÷r÷damasis ir džiaugdamasis“ (R. M.
Rilke).
Tod÷l yra visai suprantama, kod÷l dabarties žmogus žavisi šiuo gamtos myl÷toju. Šv.
Pranciškus atsistoja prieš jo sielą kaip pasaulio puosel÷tojas ir jo glob÷jas.
Sutechnintiems mūsų laikams jis nušvinta tarsi tolima rojin÷ liekana, primenanti mums
šiltą žmogaus artimumą gamtai. Nors savo gamtamoksliu žmogus ir apvald÷ „jūros
žuvis ir dangaus paukščius ir kiekvieną gyvą padarą, kuris juda žem÷je“ (Pr 1, 28),
tačiau savo dvasios gelm÷se jis vis d÷lto jaučiasi neįvykdęs ano jam Viešpaties
patik÷to uždavinio, išreikšto žodžiais: „Pripildykite žemę ir ją apvaldykite“ (t. p.). Jis
jaučia, kad istoriniame savo kelyje yra su šiuo pirmykščiu paskyrimu prasilenkęs, jį
iškreipęs ir, užuot gamtą savo apvaldymu laisvinęs ir vadavęs, jis savo technika ją tik
dar labiau yra sukaustęs ir pažeminęs. Tod÷l jis ilgisi kitokio gamtos pergyvenimo bei
valdymo ir savaime kreipia savo akis į kiekvieną, kuris jam šį naują kelią rodo. „Kur yra
tasai, — klausia Rilk÷, — kurį visi daiktai pažino?“
O vis d÷lto popiežius Pijus XI įsp÷ja mus nepervertinti šio žav÷jimosi, nes jis atskleidžiąs
ne tiek tikrąjį šv. Pranciškaus gamtos pergyvenimą, kiek paties šiandieninio žmogaus
gamtos ilgesį. Šv. Pranciškus, pasak Pijaus XI, „buvo didžiojo Karaliaus šauklys. Jo
pastanga buvo vesti žmones į Evangelijos šventumą bei į Kryžiaus meilę. Jam buvo
visiškai svetimas dalykas padaryti juos myl÷tojais bei bičiuliais g÷lių ir paukščių, žuvų ir
kiškelių“ (Encikl. Rite expiatis nr. 40). Kitaip sakant, ne gamta pati savyje buvo šv.
Pranciškaus gyvenimo bei veikimo centras, bet Kristaus Evangelija ir Jo Kryžius.
Gamta tarnavo jam tik laiptais, kuriais jis ženg÷ į Dievo Karalystę. Palikti tad Asyžiaus
Neturt÷lį ant šių laiptų, o nematyti jo, gyvenančio Dievu ir Dievuje, reiškia iškreipti jo
vaizdą. Tokias pastangas pop. Pijus XI vadina „laicizmo maru, įpratusiu mūsų
šventuosius išvilkti iš tikro jų šventumo šviesos bei garb÷s“, ir stebisi, „kokios naudos
visiems moderniesiems šv. Pranciškaus gerb÷jams gali duoti žav÷jimasis tokiu
suskaldytu ir tod÷l klaidingu Pranciškumi" (nr. 30). Šv. Pranciškaus gamtos
pergyvenimas gali būti suprastas ir tinkamai įvertintas tiktai krikščionyb÷s šviesoje. Tiktai ana esmin÷ Asyžiečio žym÷, kad jis yra „antrasis Kristus“, teikia mums raktą prieiti ir
prie jo santykių su gamta. Šv. Pranciškus nebuvo nei renesansinio prareg÷jimo
pirmatakas, nei drąsus nusigrįž÷lis nuo viduramžių, nei galop smaguriautojas mus
apsupančiais gražiais daiktais. Jis anaiptol nebuvo Rousseau žmogus, pavargęs
kultūroje, tod÷l ieškąs gamtos prieglobsčio, kad pasiils÷tų ir pasisl÷ptų nuo visuomen÷s
akių. Ne, Asyžiaus šventasis buvo tikras krikščionis, tikras Kristaus sek÷jas ligi galo. Ir
šiame jo krikščioniškume, šiame sekime Kristumi kaip tik glūdi pats tikrasis jo meil÷s
gamtai šaltinis. Kiek tad yra suprantamas šv. Pranciškaus kaip gamtos myl÷tojo
garbinimas moderniojo žmogaus lūpomis, tiek yra ne kartą klaidingas šio garbinimo
pagrindas. N÷ra abejon÷s, kad Asyžiaus Neturt÷lis yra naujojo pasaulio vadovas į
gamtą, tačiau ne tuo, kuo dažnai jis yra laikomas.
2. Gamta krikščioniui yra visų pirma jo buvimo erdv÷, jo veikimo laukas ir jo kūrybos
medžiaga. Jau pačiame Viešpaties plane kurti žmogų buvo įimtas gamtos
palenkimas: „Sukurkime žmogų pagal mūsų paveikslą bei panašumą, kad jis būtų
valdovas jūros žuvų, ir dangaus paukščių, ir visų gyvulių, ir visos žem÷s, ir visų kirminų,
kurie šliaužioja žem÷je“ (Pr 1, 26). Pagal savo pirmavaizdį žmogus tur÷jo būti ne vienas
iš gamtinių padarų daugyb÷s, bet kažkas visiškai nauja. Jis tur÷jo būti ne dalis
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nuostabiai įvairioje visumoje, bet gamtą pralenkiąs ir ją sau palenkiąs valdovas.
Viešpaties palaiminimas, žmogų sukūrus, kaip tik ir atskleid÷ šitą jau įvykdytą žmogaus
išskyrimą iš gamtos ir jo pastatymą viršum josios: „Veiskit÷s ir dauginkit÷s, pripildykite
žemę, ją palenkite ir apvaldykite“ (Pr 1, 28). Viešpatauti gamtoje, iškilti aukščiau už ją
ir ją sau pajungti yra pats pirmykštis žmogaus paskyrimas, įaustas į jo prigimtį ir Dievo
atskleistas Apreiškime. Tod÷l psalmininkas ir stebisi, kad žmogus buvęs sukurtas „maža
ką menkesnis už angelus“ ir kad Viešpats jam davęs galios į savo rankų padarus (Ps 8,
4-8). Šia prasme gamta krikščioniui yra žmogaus viešpatavimo sritis: jo galios objektas
ir jo valdžios laukas. Bet koks panteistinis susiliejimas su gamta krikščioniškajai sąmonei
yra neįmanomas. Krikščionis niekad nepamiršta valdoviškos savo vietos pasaulyje,
anos karališkosios savo pareigos, kuri jį išskiria iš visų gamtinių daiktų, apvainikuoja
garbe bei šlove (Plg. Ps 8, 5) ir tuo būdu pakelia į aukštesnį rangą. Žmogaus
valdoviškumas yra pats pirmutinis krikščionies pergyvenimas jo santykiuose su gamtiniu
pasauliu.
Tačiau šalia jo krikščionies dvasioje slypi ir kitas pergyvenimas, kurį būtų galima
pavadinti gamtos kūriniškumu. Krikščionis, pl÷sdamas savo kaip valdovo karalystę
žem÷je, niekada nepamiršta, kad gyvoji ir negyvoji gamta n÷ra tik paprasta sąlyga jo
gyvybei ir tik medžiaga jo kūrybai, bet kad ji yra Dievo — Kūr÷jo padaras, iš÷jęs iš
Visagalio rankų, kaip ir jis pats. Jis niekad neišleidžia iš akių pačių pirmųjų Apreiškimo
žodžių: „Pradžioje Dievas sutv÷r÷ dangų ir žemę“ (Pr 1, 1). Kaip žmogaus sukūrime
išeina aikšt÷n valdoviška jo paskirtis, taip pasaulio sukūrime ryškiai matyti kūriniškasis
gamtos pobūdis. Pirmieji Pradžios knygos puslapiai aiškiai teigia mintį, kad žmogui
skirta apvaldyti ne ką kita, kaip Viešpaties kūrinį; kad mūsų buvimo erdv÷, mūsų
veikimo laukas ir mūsų kūrimo medžiaga yra visuotin÷ Visagalio kūrinija. Gamtos
kūriniškumas yra Apreiškimo mums taip lygiai atskleistas, kaip ir žmogaus
valdoviškumas. Mes esame gavę galios į Viešpaties rankų darbus (plg. Ps 8, 7).
Ką tad reiškia, jeigu mes stovime prieš gamtą kaip prieš Dievo kūrinį, jį apvaldome ir
sau palenkiame? — Kūrinys yra nemąstomas be kūr÷jo. Pakanka archeologams iškasti
pra÷jusių amžių statulą, ir daugyb÷ klausimų tučtuojau susitelkia aplinkui jos autorių:
kas jis buvo, kada gyveno, kaip kūr÷, kokiai meno srovei priklaus÷, ką savo veikalu
nor÷jo pasakyti... Ir tik atsakę į šiuos klausimus, tariam÷s suvokę pačios statulos pobūdį
bei prasmę. Tiesa, meno kūrinys gali mums kartais nieko nepasakyti apie viršinį kūr÷jo
gyvenimą: jo gimimo vietą ir laiką, jo kilmę ir visuomeninę pad÷tį, jo tautą ir rasę.
Tačiau visados jis mums pasako apie vidinį kūr÷jo pasaulį. Visados jis mums atskleidžia
kūr÷jo dvasią. Jeigu mes šiandien galime kalb÷ti apie seniai jau dingusių amžių
pasaul÷žiūrą, apie estetinį jų nusiteikimą, apie dorinį bei religinį jų pergyvenimą, tai tik
tod÷l, kad visa tai mums paliudija išlikę anų amžių kūriniai. Kūrinys neša kūr÷jo dvasią ir
ją mums apreiškia.
Taip yra ne tik su meno ar apskritai kultūros kūriniais; taip yra ir su gamta. Jeigu yra
tikra, kad gamta yra kūrinys — o tai yra viena iš pagrindinių krikščionyb÷s dogmų —
tuomet ir gamta negali būti mąstoma be jos Kūr÷jo. Gamta ir Dievas yra taip lygiai
susijungusios sąvokos, kaip statula ir skulptorius arba kaip paveikslas ir dailininkas. Iš
gamtos prabyla Dievas ir per ją mums Jisai apsireiškia. Štai kod÷l šv. Povilas laiko
neišteisinamais stabmeldžius, kad jie „nemirtingojo Dievo garbę pakeit÷ mirtingo
žmogaus, net paukščių, keturkojų ir šliužų paveikslo panašumu“; neišteisinamais tod÷l,
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kad „Dievas jiems apsireišk÷“ tuo būdu, jog „Jo amžina galyb÷ ir dievyb÷ nuo pat
pasaulio įkūrimo galima matyti proto šviesa iš padarytųjų dalykų“ (Rom 1, 19-23).
Kitaip sakant, gamta yra pirmykštis Dievo Apsireiškimas žmogui. Ji yra ne tik objektas
jo darbams, bet ir liudytoja jo dvasiai. Kaip mūsų valdžios bei galios sritis gamta yra
neveikli ir net nebyli. Tačiau kaip Viešpaties kūrinys ji yra kalbanti ir reiškianti. Nuosekliai
tad ir žmogaus viešpatavimas gamtoje niekados negali būti tiktai įsakin÷jimas, bet
kartu ir įsiklausymas į jos kalbą; įsiklausymas ne jausmine apšvietos laikų prasme,
atkreipiant d÷mesio į girios ošimą, į paukščių čiulb÷jimą ar šaltinių čiurlenimą.
Įsiklausymas į gamtos kalbą yra jos Kūr÷jo pajautimas. Jeigu gamta yra kūrinys, ji
savaime mums nurodo ir atskleidžia Kūr÷ją. Jeigu gamta yra Dievo kūrinys, ji savaime
mums nurodo ir atskleidžia Dievą. Suvokti šį nurodymą, pajausti šį atskleidimą, jį
pergyventi, permąstyti ir juo pagrįsti savo santykius su pasauliu — štai kas yra išgirsti
pačią slapčiausią gamtos kalbą.
Gamtos tad kalbumas kyla iš jos kūriniškumo. Gamta liudija Dievą tod÷l, kad ji yra Jo
veikalas. Kadaise prelatas A. Dambrauskas — Jakštas raš÷, kad antrasis Švenčiausios
Trejyb÷s Asmuo, dieviškasis Logos yra apsireiškęs žmonijai trejopu pavidalu: Jis yra
įsikūnijęs žmogaus prigimtyje, įsiraidinęs Šventajame Rašte ir įsimedžiaginęs gamtoje.
Žmogiškoji prigimtis Jį neša ir apreiškia Asmens pavidalu, Šventasis Raštas Jį neša ir
apreiškia Tiesos pavidalu, gamta Jį neša ir apreiškia Būties pavidalu. Kiekvienas šis
apreiškimas yra kitoks, tačiau kiekvienas atskleidžia mums vieną ir tą patį dieviškąjį
Logos, ne tik gimusį iš Mergel÷s Marijos, bet ir jau nuo neatmenamų laikų gyvenantį
Šventraščio puslapiuose ir nuo pat pasaulio pradžios esantį kūrinių būtyje.
Tai yra mintis, kuri mums atveria Viešpaties kūrinio gelmes: kūrinys yra įsidaiktinęs
Dievo žodis. Savo „Išpažinimuose“ nagrin÷damas pasaulio sukūrimą, šv. Augustinas
klausia Viešpatį, kaip Jis yra kūręs daiktus, ir atsako: „Tarei ir pasidar÷; savo žodžiu juos
sukūrei“ (11, 5). Tai paties Apreiškimo mintis, nes Šventraštyje aiškiai yra pasakyta:
„Tuomet Dievas tar÷: „Teatsiranda šviesa“, ir šviesa atsirado... Jis tar÷: „Teišželdo žem÷
žolę...“ ir žem÷ išželd÷ žolę“, ir taip toliau ligi pat žmogaus sukūrimo (plg. Pr 1, 3-24).
Tačiau šv. Augustinas čia nesustoja. Jis klausia toliau: Bet kaip tu tarei? Ar kaip iš
debesies: „Šis yra mano mylimasis Sūnus“? Anas Tavo žodis at÷jo ir pra÷jo, prasid÷jo ir
pasibaig÷. Jo skiemens suskamb÷jo ir prab÷go: antrasis po pirmojo, trečiasis po
antrojo ir taip iš eil÷s, kol at÷jo paskutinysis, o po jo — tyla“ (11, 6). Šituo klausimu šv.
Augustinas nori atkreipti mūsų d÷mesį į skirtumą, esantį tarp Apreiškimo žodžio ir
Kūrimo žodžio. Apreiškimo žodis suskamba ir nutyla. Tiesa, jis įsiraidina Šventraštyje, nors
ir tai ne visados. Bet šis įsiraidinimas įvyksta tiktai ženklų pavidalu. Paties žodžio, kuris
eitų tiesiog iš Viešpaties, neb÷ra. Jo skiemens suaidi ir vienas po kito nutyla. Tuo tarpu
Kūrimo žodis pasilieka visai kitaip. Jis suskamba ir nenutyla. Šv. Augustinas gražiai šį
nenutilimą vaizduoja, sakydamas: „Kūrinio judesys jį išreiškia" (11, 6). Kūrimo žodis
suskamba daiktu. Jis n÷ra garsinis žodis, kaip Apreiškime, bet daiktinis. Jis pasilieka ne
ženklo pavidalu, bet būties. Kaip įsikūnijimo akimirką „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp
mūsų“ (Jn 1, 14), taip Kūrimo akimirką dieviškasis žodis tampa daiktu ir taip pat gyvena
tarp mūsų. Kūrinys yra atoliepis į Viešpaties prabi1imą. Daiktai yra tik tod÷l, kad
Dievas nepasilieka nebylus, kad jis kalba, kad Jis taria ir šaukia. Buvimas yra
pašaukimas. „Esame tik tod÷l, kad esame sukurti“, — sako šv. Augustinas (Conf. 11, 4)
ir tuo išreiškia pačią giliausią buvimo paslaptį. Esame tod÷l, kad esame Viešpaties
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ištarti arba pašaukti. Pasaulis yra ištartas ir nuolatos tariamas Kūr÷jo žodis, nes Dievas
kuria tik tardamas: „Nec aliter quam dicendo facis“ (Conf. 11, 7).
3. Čia tad mums ir pradeda aišk÷ti šv. Pranciškaus santykis su gamta. Jeigu gamta yra
įsidaiktinęs Dievo žodis, tai šį žodį ne tik galima, bet ir reikia išgirsti. Reikia gamtą ne tik
apvaldyti, bet ir išklausyti, nes ji iš tikro kalba ne savo pačios, bet jos Kūr÷jo lūpomis:
per ją kalba pats Dievas. Tod÷l šv. Pranciškus gamtos ir klaus÷si. Tiesa, jis neatsisak÷ n÷
savo valdoviškumo. Kviesdamas gamtos padarus — saulę, žemę, debesis, v÷ją —
garbinti Viešpatį, sakydamas pamokslą paukščiams ir liepdamas nutilti kregžd÷ms, jis
elg÷si kaip tasai, kuriam pasaulis iš tikro priklauso ir kuris stovi aukščiau už jį. Tačiau šio
valdoviško bruožo šv. Pranciškus nepabr÷ž÷ ir jo ligi vienašališkumo neišvyst÷, kaip tai
padar÷ naujasis žmogus savo technikoje. Asyžiaus Neturt÷lis visų pirma steng÷si į
gamtą įsiklausyti. Jis steng÷si išgirsti jos balsą, kuriuo ji skelb÷ ir liudijo aną didįjį Karalių,
pakvietusį šventąjį savo tarnybon.
Pirmąjį kartą šį gamtos liudijimą šv. Pranciškus patyr÷ 1205 metais vieną vasaros naktį,
kada, atsiskyręs po puotos nuo savo draugų, ÷jo vienas siauromis Asyžiaus gatv÷mis
ir staiga iš jį apsupančio pasaulio išgirdo prabylantį Dievą. „Pranciškaus širdis, —
aprašo Joergensenas šį pergyvenimą, — pavargusi nuo pasaulio ir jo tuštybių, staiga
patvino tokiu saldumu, jog jis nebejaut÷ nieko kito: jis buvo be sąmon÷s ir — pasakojo
v÷liau jis pats — net jeigu jam kas sąnarį po sąnario būtų pjaustęs, jis būtų
nepasteb÷jęs ir negal÷jęs pajud÷ti ar sukliudyti“ (32). Kaip ilgai šis pergyvenimas truko,
šv. Pranciškus nežinojo. Jis atsibudo tik tada, kai draugai, pamatę jo įsiklausymą,
prad÷jo jį erzinti: „Tai ką, Pranai, turbūt apie vestuves svajoji?“ — „Taip, — atsak÷ šis, —
aš noriu vesti, bet mano sužad÷tin÷ yra kilnesn÷ ir gražesn÷ už visas žinomas moteris“
(Tres socii 39). Tai buvo nebe pasaulio paviršiaus būtis, bet daiktų gelm÷, anoji
dieviškoji Sophia, kuri dalyvavo visų daiktų sukūrime, žaisdama ant žem÷s rutulio
Viešpaties akivaizdoje Adomo sūnų džiaugsmui (plg. Prov 8, 20). Asyžiaus naktis kaip
tik ir atskleid÷ šv. Pranciškui šį dieviškąjį gamtos pagrindą. Tą valandą jis suprato, kad
viršin÷ daiktų regimyb÷ anaiptol dar n÷ra jų tikrov÷s pilnatv÷; kad šia regimybe jie
neišsisemia ir net tikros savo esm÷s bei prasm÷s neapreiškia. Kažkur anapus šios
regimyb÷s, kažkokioje šventoje buvimo tyloje slypi Viešpaties ištartas žodis, daikto
nešamas, skelbiamas ir reiškiamas, nors dažnai negirdimas ir nesuprantamas. Bet aną
naktį jis Asyžiaus šventojo dvasiai prabilo. Aną naktį šv. Pranciškus suvok÷ pasaulio
misteriją, glūdinčią daiktų simboliškume. Juk ne tai yra nuostabu, kad vanduo
susideda iš deguonies ir vandenilio, bet kad Krikšto sakramente jis turi galios nuplauti
nuo mūsų nuod÷mes. Ne tai yra nuostabu, kad kviečiai ir vynuog÷s noksta saul÷tuose
kalneliuose, bet kad Mišių metu virsta Kristaus kūnu ir krauju. Ne tai yra nuostabu, kad
÷riukas gimsta, auga ir duoda mums vilnų, bet kad Apreiškimas būties Karalių ir jos
Pirmavaizdį vadina Avin÷liu, kuris vienintelis yra vertas imti buvimo knygą ir atpl÷šti
septynis antspaudus (plg. 5, 9). Gamtos misterija laikosi ne gamtamoksliniame, bet
religiniame jos pažinime. Šis tad pažinimas ir atsiskleid÷ šv. Pranciškui aną palaimintą
naktį, susiklostydamas jo dvasioje į vieną didžiulį gamtos simboliškumo pergyvenimą.
Buvodamas San Varecunde (Gubbio srityje), šv. Pranciškus išgirdo, kad vienas ką tik
atsiradęs ÷riukas buvo šerno sudraskytas. Šventajam taip pagailo gyvul÷lio, jog jis net
apsiverk÷: „Vargas tau, broli avin÷li, tu nekaltas gyvuliuk, kuris mums primeni Kristų!
Prakeiktas tebūna žv÷ris, kuris tave sudrask÷“. (Bonaventūra 315). öriukas buvo šv.
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Pranciškui Išganytojo simbolis. Jame šventasis reg÷jo Dievo Avin÷lį, kuris savo ramumu,
savo tyla kančioje, savo atlaidumu priešams, savo nekaltu mirties iškent÷jimu atpirko
pasaulį. Kiekvieno tad ÷riuko žudymas šv. Pranciškui buvo Kalvarijos dramos ženklas.
öriuką pjaunąs žmogus ar jį draskąs žv÷ris jam reišk÷ anuos Golgotos budelius, kurie
J÷zų niekino, plak÷ ir galop prikal÷ prie kryžiaus. Tod÷l yra visiškai suprantama, kod÷l
šventasis, toks švelnus savo būdu, prakeik÷ laukinį žv÷rį; kod÷l jis negal÷jo žiūr÷ti, kaip
÷riukai grubių ūkininkų yra rišami, metami į vežimus ir gabenami parduoti m÷sininkams:
kod÷l jis Porciunkul÷je jam padovanotam ir prie jo prijunkusiam ÷riukui leido eiti net
bažnyčion ir ten bliauti „prieš nekalčiausiosios Mergel÷s, dieviškojo Avin÷lio Motinos,
altorių, tarsi nor÷tų ją pasveikinti“ (Bonaventūra 316). Kristaus ženklui juk valia eiti visur
— net į pačius Jo namus.
Tačiau simbolis Asyžiaus šventajam buvo ne tik ÷riukas. Simbolis jam buvo kiekvienas
daiktas, nes kiekvienas jam reišk÷ aukštesnę tikrovę. Vanduo jam reišk÷ atgailą ir
krikštą nuod÷m÷ms atleisti, tod÷l jis taip labai gerb÷ vandenį, jog rankoms mazgotis
rinkdavosi tokią vietą, kur nutiškę lašai nebūtų žmogaus kojų mindžiojami. Uoliena jam
reišk÷ aną „kertinį akmenį, kuris iš dviejų padaro vieną“ ir išgelbsti žmogų, sukurtą tą iš
žem÷s dumblo (plg. brev. rom.), tod÷l jis ženg÷ per uolas labai pagarbiai, nes po savo
kojomis jaut÷ Atpirk÷jo atvaizdą. Miške augąs medis jam reišk÷ kryžiaus medį, aną
„vienintelį kilnų medį, kurio neišželdo jokia giria“ (Crux fidelis), tod÷l jis praš÷ brolį
kirt÷ją, kad šis medžių neiškirstų ligi pat šaknų, bet paliktų dar kiek — tegu žaliuoja
šventojo kryžiaus garbei. Lelija jam reišk÷ Mergelę Mariją, aną „leliją tarp eršk÷čių“,
skaisčiausią iš visų Ievos dukterų, tod÷l jis meld÷ brolį sodininką, kad šis lelijų veistų kuo
daugiausia — Saarono Lelijos garbei. Šv. Pranciškaus elgesys su gamta buvo
aukštesnio jos simboliškumo išraiška. Ne per daikto ar gyvulio meilę ženg÷ Asyžiaus
Neturt÷lis prie žmogaus ir Dievo meil÷s, kaip m÷gina aiškinti paklydusi modernin÷
dvasia, bet atvirkščiai: transcendentin÷s tikrov÷s meil÷ ir jai ištikimyb÷ buvo jam
pagrindas bei šaltinis šios tikrov÷s meilei. Tod÷l į klausimą, kas padar÷ šv. Pranciškų
tikru būties sargu, popiežius Pijus XI atsako: „Joks kitas akstinas neskatino jo visus šiuos
daiktus m÷gti, kaip tik Dievo meil÷“( Encikl. Rite expiatis nr. 40).
Būdamas visa savo būtimi ypatingas Kristaus atvaizdas, šv. Pranciškus jaut÷ gilų
potraukį viskam, kas tik Kristų reišk÷ ar apie Jį kalb÷jo. Myl÷damas Dievą už viską
labiau, jis kiekviename daiktelyje reg÷jo Jo atvaizdą, gird÷jo Jo žodį, jaut÷ Jo
p÷dsaką, tod÷l taip pat gerb÷ ir myl÷jo šiuos daiktelius, kaip Visagalio liudytojus, kaip
Jo garb÷s šauklius nuod÷m÷s apkurtintoje mūsų žem÷je. Gamta šv. Pranciškui buvo
vienas didžiulis prasmuo, vienas didžiulis Viešpaties įdaiktintas dieviškasis žodis. Sena
Jobo knygos mintis, siunčianti žmogų į gamtą ieškoti Dievo, atgijo šv. Pranciškaus
pergyvenimuose visa savo galybe. „Paklausk galvijų, ir jie tave pamokys; dangaus
paukščių, ir jie tau pasakys; prisimink žem÷s žv÷ris, kad jie tau aiškina, ir jūros žuvys tau
pasakoja: kad Viešpaties ranka tai sukūr÷“ (Job 12, 7-9). Visa kūrinija yra vienas
didžiulis šauksmas Dievop, nes visa kūrinija liudija dieviškąją savo kilmę. Reikia tik jos
paklausti, ir ji tuojau apreiškia savo gelm÷se glūdintį dieviškąjį pagrindą. O kai šis
pagrindas žmogui atsiskleidžia, kai žmogus suvokia, kad gamta yra Viešpaties
prasmuo, jis negali su ja elgtis taip, tarsi ji netur÷tų su Dievu nieko bendro, o būtų
tik grynas mūsų valdžios ir mūsų įgeidžio objektas. Įsidaiktinęs Viešpaties žodis yra
vertas gilios pagarbos ir meil÷s, nes jis neša savimi Jį patį ir Jį mums apreiškia. Tod÷l ir
šv. Pranciškus gerb÷ gamtą ne baim÷s pilna senov÷s pagarba ir ją myl÷jo ne
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sentimentalia apšvietos laikų meile, bet krikščioniškai, vadinasi, ne kaip dievybę ir ne
kaip mūsų pojūčių kutentoją, bet kaip didįjį Dievo ženklą.
4. Jau esame sakę, kad artimas šv. Pranciškui buvo ne tik kiekvienas žmogus —
kiekvienas ligonis ir kiekvienas nusid÷j÷lis, bet ir kiekvienas daiktas. Asyžiaus Neturt÷lis iš
tikro gyveno „būties artumoje“ ir buvo „būties kaimynas“, jeigu šiam jo santykiui su
pasauliu apibūdinti v÷l panaudosime prasmingus Heideggerio posakius. Dar daugiau,
būtis šv. Pranciškui buvo ne tik jo kaimyn÷, bet ir tikroji jo gimin÷, besilaikanti tame
pačiame pagrinde ir besidalinanti tuo pačiu likimu. Tod÷l jis garbino Viešpatį seserimi
saule, bro1iu m÷nuliu, broliu v÷ju, broliu vandeniu, seserimi ugnimi, seserimi žeme,
seserimi mirtim. Jis tvirtino, kad brolis vyturiukas turįs tokį pat gaubtuvą, kaip ir
pranciškonai. Jis sudraud÷ seseris kregždes, kad šios nutiltų čiaušk÷jusios ir leistų jam
kalb÷ti. Jis apverk÷ šerno sudraskytą brolį ÷riuką. Jis apsistojo Alvernos kalne kaip tik
tod÷l, kad šis buvo m÷giamas brolių paukščių. Jis švelniai žiūr÷jo į sesers raudongurkl÷s
lizdą. Jis liep÷ broliui fazanui ir broliui žiogui garbinti Dievą savo rykavimu ir čiršk÷jimu.
Visi gamtos padarai — gyvi negyvi — buvo šv. Pranciškui broliai ir seserys. Ir juo
labiau jis tobul÷jo savo asmenyb÷je, juo giliau jis jaut÷ šitą gamtos giminystę.
Šventumas ne tik neatitrauk÷ jo nuo Viešpaties pasaulio, bet dar labiau įjung÷ jo sielą į
bendrą visos kūrinijos buvimą. „Juo labiau šv. Pranciškus nuo žem÷s tolo, juo meiliau į
ją žiūr÷jo“ (A. Gemelli, Das Franziskanertum 39, Leipzig, 1936). Kitaip sakant, juo labiau
jis jaut÷si tampąs Kristaus broliu, juo didesni broliai ir sesers jam dar÷si ir pasaulio
daiktai. Ryšys su Dievu tamprino jo ryšį su žeme.
Tod÷l šv. Pranciškaus posakiai „sesuo saul÷“, „brolis v÷jas“, „sesuo kregžd÷“, „brolis
žiogas“ n÷ra tik poetiniai palyginimai. Juose slypi gilus gamtos pergyvenimas, kurį
galima pavadinti buvimo bendrumu. Asyžiaus šventasis jaut÷, kad žmogus ir pasaulis
yra to paties Dievo kūriniai, vadinasi, kad abu turi tą pačią plotmę, kuri juodu suartina
vieną su kitu, nepaisant jųdviejų esmių skirtingumo. Žmogus pralenkia pasaulį savos
būties sąranga ir tod÷l yra jo valdovas. Tačiau šį savo valdoviškumą jis turi ne iš savęs.
Jis yra jį gavęs iš to paties kūr÷jo, kuris ir pasaulį pašauk÷ iš nebūties, dovanodamas jį
žmogui, kaip jo valdžios sritį. Tod÷l Dievo — Kūr÷jo akivaizdoje žmogus ir pasaulis stovi
lygiomis. Sesuo kregžd÷ yra taip pat Viešpaties šūksnis, kaip ir brolis Leonas. Visi mes
esame įsidaiktinęs Dievo žodis. Visi esame ištarti ir nuolatos tariami. Kūrinių gelm÷se
glūdintis dieviškasis žodis jungia mus visus į vieną nedalomą šeimą, kurioje Dievas yra
T÷vas ir kurios nariai yra broliai ir sesers. Kūriniškasis mūsų kilm÷s bendrumas padaro
visas būtybes artimomis mūsų gimin÷ms. Mūsų ryšys su Dievu virsta ryšiu ir su kiekvienu
kad ir menkiausiu padaru.
Vis d÷lto šis kilm÷s bendrumas gamtos giminyst÷s su mumis dar neišsemia. Mes
dalinam÷s su gamta ne tik buvimo, bet ir likimo bendrumu. Gamta yra tiek aukštai
susijusi su žmogumi, kad ji dalyvauja jo puolime ir prisik÷lime, jo pasmerkime ir
išganyme, jo ištr÷mime ir perkeitime. Žmogus, būdamas pasaulio valdovas, įtraukia į
savo likimą ir visą kūriniją.
Pasaulis buvo ištiktas blogio dar prieš žmogaus sukūrimą. Gamtamokslis, pirmoje eil÷je
paleontologija, nepaneigiamai mums tvirtina, kad baim÷, kančia ir mirtis siaut÷
gyvūnijos pasaulyje visą laiką, nors žmogus pasirod÷ palyginant gana v÷lai. Kažkokia
juoda ranka jau prieš žmogų buvo sujaukusi Viešpaties padarus, kurie, pasak
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Apreiškimo, pradžioje buvo iš tikro geri (plg. Pr 1, 10-31). Demoniškų žymių mes
pastebime jau pačioje gamtos sąrangoje. Anoji visuotin÷ sandora ir anasai visuotinis
tikslingumas, kuriais mes taip žavim÷s ir kuriuose regime begalinę Išmintį ir Meilę, ne
vienoje gamtos srityje yra suardyti. Kažkoks tamsus planas išnyra aikšt÷n kai kurių
gamtos padarų veikime. Kažkokia patyčia suskamba kosmoso sutartin÷je. Gamtoje
esama dalykų, kurie yra įvykdyti Kūr÷jo pastangoms išjuokti. Protas nesuranda šitoms
išjuokoms pagrindo. Bet Apreiškimo šviesoje jų paslaptis darosi aiški. Š÷tonas, sukilęs
anapusin÷je tikrov÷je prieš Dievą, „buvo numestas žem÷n“ (Apr 12, 9). Jis neišsižad÷jo
savo sukilimo n÷ po savo ištr÷mimo. Priešingai, jis jį tik sustiprino ir tęs÷ toliau, „su didele
rūstybe“ (Apr 12, 12) puldamas visa, kas tik tur÷jo dieviškumo žymių. Gamta, kaip
įsidaiktinęs Viešpaties žodis, kaip pradinis amžinojo Logos apsireiškimas, virto pačiu
pirmuoju velnio puolimų taikiniu. Ji buvo jo iškreipta, sužalota, išjuokta ir pavergta.
Tiesa, Apreiškimas sunaikinimu graso tiems, „kurie pagadino žemę“ (11, 18), bet tuo
pačiu kaip tik pripažįsta, kad žem÷ iš tikro yra pagadinta. Ji yra piktosios dvasios auka,
pavergta „tuštybei ne savo valia“ (Rom 8, 20).
Tod÷l žmogaus sukūrimas tarp eil÷s kitų siekinių tur÷jo taip pat uždavinį išvaduoti
kūriniją iš velnio užmačių ir grąžinti ją v÷l „į Dievo vaikų garb÷s laisvę“ (Rom 8, 21).
Žmogus buvo sukurtas ne tik kaip pasaulio valdovas, bet ir kaip jo gelb÷tojas.
Konkreti atrama šiam gelbstimajam jo darbui buvo paties Dievo įsteigtas rojus. Tai
buvo žem÷s kampelis, kuriame velnio pagadintos gamtos siaut÷jimas netur÷jo dalios.
Tai buvo „džiaugsmo sodas“ (Pr 2, 8), paties Dievo išvaduotas iš visuotinio žem÷s
sugedimo. Rojus gamtos srityje buvo tas pat, kas Marija žmonių gimin÷je. Kaip Marija,
išlaisvinta iš gimtosios nuod÷m÷s, tapo atrama išganomajam Logos veikimui, taip
rojus, išgelb÷tas iš š÷tono rūstyb÷s, tur÷jo virsti pap÷de, į kurią atsir÷męs žmogus gal÷jo
eiti pasaulio laisvinti. Tod÷l šio palaiminto kampelio gyventojams ir buvo pasakyta,
kad jie turį jį „įdirbti ir saugoti“ (Pr 2, 15); įdirbti, vadinasi, padaryti jį vaisingą, išplečiant
jo šventumą visoje žem÷je; saugoti, vadinasi, bud÷ti, kad pagadintos žem÷s d÷snių
velnias neįneštų ir į šią šventą erdvę. Išlaikyti rojų ir jį išpl÷sti buvo pirmykščiai paties
Dievo žmogui pavesti uždaviniai. Kadangi rojinis žmogus tur÷jo daugintis ir pripildyti
žemę (plg. Pr 1, 28), tuo pačiu jis tur÷jo rojų nešti visur, kur tik jis pats ÷jo. Rojaus
išpl÷timas buvo susietas su žmonių gimin÷s gaus÷jimu, nes gimimas tur÷jo perteikti
visas tas antgamtines malones, kuriomis pirmasis žmogus buvo Dievo išpuoštas ir d÷l
kurių jis kaip tik ir buvo rojaus žmogus. Žmon÷ms išplitus žem÷je, ji tur÷jo virsti visuotiniu
rojumi, nes šis išplitimas tur÷jo būti ne tik gamtinis, did÷jant individų skaičiui, bet ir
antgamtinis, sklindant šventumui laike bei erdv÷je. Pasaulio apvaldymas tur÷jo būti
sykiu ir jo išganymas. Palenkti žemę rojaus žmogui reišk÷ palenkti ją šventumui ir tuo
būdu grąžinti ją iš velnio valdžios į Dievo Karalystę.
Užuot tačiau žygiavęs per žemę kaip gelb÷tojas, žmogus atsidūr÷ joje kaip
nusikalt÷lis. D÷l savo nuod÷m÷s jis buvo ištremtas iš rojaus, o prie šiojo vartų atsistojo
angelas su liepsnos kardu, „kad saugotų kelią į gyvyb÷s medį“ (Pr 3, 23-24). Anasai
išvaduotosios žem÷s kampelis dingo, ir žmogus įsijung÷ į bendrą pagadintos gamtos
likimą. Baim÷, kančia ir mirtis virto nuolatiniais palydovais žemiškajame jo kelyje.
Kūrinija, pasiruošusi reg÷ti jame tąjį, kuris ją išvaduos „iš sugedimo vergijos“ (Rom 12,
21), pamat÷, kad jis ir pats dūsauja savyje, laukdamas „Dievo įsūnyst÷s“ (Rom 12, 23).
Prasid÷jo ilgi tamsos amžiai, lūkesčių ir dejonių istorija, kol galop Viešpats v÷l sukūr÷
naują rojų — nekaltą Moterį, šį sykį jau nebe gamtoje, bet paties žmogaus gimin÷je, ir
56

į jos įsčių nusiunt÷ viengymį savo Sūnų, amžinąjį Žodį, kad Jis, prisi÷męs žmogiškąją
prigimtį, atpirktų jau visą kūriniją. Savo mirtimi bei prisik÷limu Jis pergal÷jo velnio
valdžią būtyje ir šiąją sutaik÷ pačiuose jos pagrinduose su Dievu. Kūrinija buvo
sustabdyta jos kelyje į nebūtį ir išgelb÷ta iš demoniško jos išjuokimo; Atpirkimo veiksmu
Viešpaties padarai virto naujais sutv÷rimais (plg. Gal 6, 15).
Tačiau šią naują būtį pasaulyje p1÷sti Viešpats ir toliau patik÷jo žmogui. Dar daugiau,
Kristus atstat÷ pirmykštį žmogaus paskyrimą — šventumu palenkti žemę ir tuo būdu ją
išvaduoti. Gelbstimoji pareiga iškilo krikščioniui prieš akis visu savo svarumu. Jis buvo
pasiųstas žygiuoti per pasaulį ir skelbti Karalyst÷s Evangeliją „visam sutv÷rimui“ (Mk 16,
15). Kol žmogus buvo palenktas visuotiniam žem÷s pagadinimui, jis gal÷jo būti jos
valdovas tik viršine prasme. Technika buvo jam vienintel÷ priemon÷ savo
valdoviškumui reikšti. Tuo tarpu Kristaus atpirktas, jis tur÷jo v÷l prisiimti aną pradinį
uždavinį ir suprasti, kad jo žygiavimas per žemę turi būti jos laisvinimas iš velnio
galyb÷s. Tačiau technika velnio neišvaro. Jeigu techninių priemonių pakanka gamtai
apvaldyti, tai jų anaiptol nepakanka jai išvaduoti. Gamtai laisvinti iš velnio valdžios
reikia šventumo. Tod÷l šv. Povilas ir sako, kad „sutv÷rimas su išsiilgimu laukia Dievo
vaikų garb÷s apreiškimo“ (Rom 8, 19). Jis laukia, kad žmoguje prasiveržtų atpirkimo
vaisiai, kad žmogus taptų Dievo vaiku, Dievo garb÷s ženklu, regimu Jo paveikslu ir tuo
būdu įgytų galios į vidinį gamtos gyvenimą. Kūrinijos būsena, teisingai sako R.
Guardini, aiškindamas min÷tus šv. Povilo žodžius, „yra laukti, ir šio laukimo d÷mesys
krypsta ne tiesiog į Dievą, bet į žmogų, nes per jį eina daiktų kelias į Viešpatį... Ji laukia,
kad žmoguje įvyktų išganymas ir kad per jį gal÷tų ir ji pati dalyvauti atpirkime. Iš visų
pusių tod÷l ji kreipia į žmogų nebylius bei baimingus savo lūkesčius“ (6 Drei
Schriftenauslegungen 38 p. Wuerzburg 1949). Technika gamtą pavergia ir ne sykį tik
pratęsia velnio prad÷tą jos gadinimą. „Tuo tarpu šventumas ją vaduoja ir jai grąžina
pirmykštį jos nekaltumą. Tod÷l sutv÷rimas laukia ne technikų, bet šventųjų. Jis laukia
žmonių, kurie giliai jaustų savo atsakingumą už pasaulio viltis ir jas savo darbais
įvykdytų. Sutv÷rimas laukia šv. Pranciškaus dvasios.
Šie tad trys dalykai: pirmykštis žmogaus paskyrimas, jo puolimas ir jo atpirkimas kaip tik
ir sudaro aną likimo bendrumą, kuriuo žmogus dalinasi su gamta ir tuo būdu susiartina
su ja ligi gilios ir tikros giminyst÷s. Gamtos padarai yra žmogaus broliai ir sesers tod÷l,
kad jie visi gyvena su juo tą patį gyvenimą: jie džiaugiasi jo dieviškuoju pašaukimu,
dejuoja jo nuod÷m÷je ir laukia dieviškosios jo įsūnyst÷s apsireiškimo. Žmogus niekad
n÷ra pasauliui svetimas. Jau pačia savos būties sąranga jis suima savin visus pasaulio
pradus, sujungia juos aukštesne dvasine galia ir tuo būdu virsta žem÷s prasme. Tai, ką
Nietzsch÷ teig÷ apie savo antžmogį, kad šis esąs žem÷s prasm÷ ir kad mūsų valia
turinti jį padaryti žem÷s prasme, tinka kiekvienam krikščioniškajam žmogui, kuriame tik
apsireiškia atpirkimo vaisiai arba anoji šv. Povilo minima Dievo vaikų garb÷. Be
žmogaus pasaulis būtų neprasmingas. Tačiau be pasaulio žmogus būtų
neveiksmingas. Pasaulis randa žmoguje prasmę, o žmogus pasaulyje savo galios bei
veiklos sritį. Tuo būdu šiedu Viešpaties kūriniai vienas kitą papildo ir vienas kitą
paremia. Juodu tampa broliais giliausia šio žodžio prasme. Tod÷l kai šv. Pranciškus
vadino Dievo padarus broliais ir seserimis, jis kaip tik d÷jo į šiuos vardus aną buvimo bei
likimo bendrumą, kuris jį jung÷ su visa kūrinija. Asyžiaus Neturt÷lis suprato, kad jis,
apsisprendęs gyventi pagal Kristaus Evangeliją, turi ją skelbti ne tik kardinolams,
vyskupams ir riteriams, ne tik Asyžiaus vyrams ir moterims, bet ir Gubbio vilkui, ir
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kregžd÷ms, ir fazanui, ir vyturiukui. Pamokslas paukščiams, pasakytas pakeliui tarp
Cannara ir Bavagna, yra gražiausia šitokio pergyvenimo išraiška.
5. „Mano broliai paukščiai!“ — kalb÷jo šventasis suskridusiems Dievo giesmininkams, —
„už daug, labai už daug ką jūs turite būti d÷kingi Viešpačiui mūsų Dievui. Jūs turite Jį
garbinti visur ir visados! Jūs esate laisvi ir galite skristi, kur tinkami; jūs turite po du ar tris
drabužius; turite margą gražų abitą; turite maisto, nors ir be jūsų pačių pastangų;
galite giedoti Viešpaties malone; esate didžiulis būrys, pasidauginęs Dievo palaima.
Jau arkoje Jis išgelb÷jo jūsų giminę. Oro erdv÷ yra jums pavesta. Jūs nes÷jate ir
nepjaunate, o Viešpats jus maitina. Jis dav÷ jums upelį ir šaltinį atsigerti, kalnus ir
kalnelius, uolas ir plyšius prisiglausti, aukštus medžius lizdams sukti. Jei jūs nemokate
austi ir verpti, tai Jis vis tiek aprengia jus ir jūsų vaikučius. Taigi myl÷kite savo Kūr÷ją,
labai myl÷kite, nes Jis tiek daug gero yra jums padaręs. Žiūr÷kite, mano mieli broliai
paukščiai, kad nepasirodytum÷te esą ned÷kingi! Lenktyniaukite vienas su kitu,
garbindami Viešpatį“ (Fioretti c. 16).
Šiuose žodžiuose pasirodo šv. Pranciškus kaip pirmykščio žmogaus pašaukimo
vykdytojas. Gamta yra sukurta Dievo garbei, kaip ir žmogus. Tačiau būdama
pagadinta ji yra nuo šio pradinio savo tikslo nukreipta. Nusviestas pragaran š÷tonas
m÷gino ir tebem÷gina teikti gamtai savarankiškumo padaryti ją sau — tikrove,
atpalaiduoti ją nuo Viešpaties liudijimo ir išnaikinti joje bet kokius Jo apsireiškimo
ženklus. Šv. Pranciškus jaut÷ visus šiuos demoniškus k÷slus, tod÷l savo pamoksle ir k÷l÷
aikšt÷n iš vienos pus÷s gamtos kūriniškumą, vadinasi, jos visišką priklausomybę nuo
Dievo, iš kitos — reikalą gamtai grįžti į Viešpaties garb÷s kelią. Dievo garb÷ yra
pagrindin÷ kiekvieno kūrinio paskirtis. Dvasiai ši paskirtis apsireiškia josios sąmon÷je.
Gamtai ją apreiškia žmogus. Jis ištaria tai, kas yra įdiegta jos gelm÷se, tačiau kas
dvasios (angelų ir žmonių) puolimu yra aptemdinta ir iškreipta. Šv. Pranciškaus
pamokslas paukščiams turi tos pačios prasm÷s kaip ir 148 psalm÷ arba trijų jaunuolių
— Sidracho, Misacho ir Abdenago — giesm÷ degančioje krosnyje. Kaip psalmininkas
kviečia saulę ir m÷nulį, žvaigždes ir dangaus vandenis, didžuves ir jūros gelmes, ugnį ir
ledą, sniegą ir rūkus, kalnus ir kalnelius, vaismedžius ir kedrus, žv÷ris ir galvijus, ropuolius
ir paukščius garbinti Viešpaties vardą ir Jo didybę (plg. Ps 148, 3-10); kaip karaliaus
Nebuchodonozoro krosnin įmesti trys jaunuoliai liepia garbinti „dievų Dievą“ lietui,
rasai, v÷jams, liepsnai, šalčiui, šerkšnui, šalnai, sniegui, nakčiai, žaibams, žem÷s
augmenims, jūroms, up÷ms, dangaus paukščiams ir gyvūnijai (plg. Dan 3, 59-81), taip
lygiai ir šv. Pranciškus įsp÷ja savo brolius paukščius nepamiršti, kad jų buvimas turįs būti
nuolatin÷ garb÷s giesm÷ Visagaliui. Visais šiais įsp÷jimais, kvietimais, paraginimais
žmogus kaip tik ir vykdo rojinį savo uždavinį: žygiuoti gamtos priekyje ir vesti ją paskui
save Dievo linkui. Šv. Pranciškaus gyvenime šis žygiavimas yra ypatingai ryškus. Kaip
didžiojo Karaliaus šauklys jis skelb÷ Jį ne tik žmon÷ms, bet ir pasauliui. Gamta jam buvo
laukas išganymui skleisti. Jeigu tad Asyžiaus šventasis yra vadinamas „antruoju
Kristumi“, tai ne tik tod÷l, kad išryškino Išganytojo atvaizdą savo asmenyb÷je, gavęs
net Jo žaizdų įspaudas savame kūne, bet ir d÷l to, kad Kristaus atpirkimą jis neš÷ į
kūriniją ir tuo būdu tęs÷ išganymo darbą tarp vaitojančių, tačiau gilia viltimi
gyvenančių sutv÷rimų. Šv. Pranciškaus asmenyje gamta išvydo tikrą savo gelb÷toją,
kuriam jos likimas iš tikro buvo jo brolių ir seserų likimas.
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Šiuo atžvilgiu šv. Pranciškus tęs÷ tai, ką Adomas buvo prad÷jęs rojuje. Apreiškimas
mums pasakoja, kaip Dievas, sukūręs pirmąjį žmogų, atved÷ prie jo padarus, kad šis
juos pavadintų. „Ir Adomas pavadino jų vardais visus galvijus, dangaus paukščius ir
žem÷s žv÷ris“ (Pr 2, 19-20). Skyrium paimtas, šis pasakojimas atrodo tamsus ir net
kasdieniškas, nes jį dažnai suprantame tokia pat prasme, kokia šiandien yra duodami
vardai naujoms prek÷ms, greitiesiems traukiniams arba laikraščiams. Tačiau
sugretintas su kitais to paties Apreiškimo pasakojimais, jis atskleidžia mums savo
gelmes.
Kai Dievas paskyr÷ Abramą išrinktosios tautos t÷vu ir pažad÷jo padaryti jo įp÷diniją
tokią gausią, kaip dangaus žvaigžd÷s (plg. Pr 15, 5), Jis pakeit÷ ir jo vardą: „Tu
nebesivadinsi Abramu, bet tavo vardas bus Abraomas, nes aš paskiriu tave tautų
t÷vu“ (17, 5). — Zakarijui buvo angelo pasakyta: „Tavo žmona Elzbieta pagimdys
sūnų, ir tu praminsi jį vardu Jonas“ (Lk 1, 13). Ir nors tokio vardo nebuvo visoje Zakarijo ir
Elzbietos gimin÷je, vis d÷lto vaikelis apipjaustymo dieną buvo pavadintas Jonu (plg. Lk
1, 61-62), nes jis tur÷jo, kaip pats angelas nurod÷, eiti pirma Išganytojo ir „prirengti
Viešpačiui tobulos tautos“ (1, 17). Jono pasiuntinyb÷ buvo nurodyta iš aukšto, o su ja
kartu ir jo vardas. — Tas pat buvo ir su Išganytojo vardu. Marijai apsireiškęs angelas
pasak÷: „Nebijok, Marija, nes radai malon÷s pas Dievą. Štai, prad÷si įsčioje ir
pagimdysi Sūnų, ir praminsi jį vardu JöZUS“ (Lk 1, 31). Kristaus vardas buvo apreikštas
žmonijai su Jo įsikūnijimu. Tai buvo Dievažmogio vardas, prieš kurį klaupia „kiekvienas
kelias danguje, žem÷je ir po žeme“ (Pil 2, 10). Vardas J÷zus reiškia amžinojo Logos
pasiuntinybę pasaulyje. Ir šis vardas tur÷jo nešti galią, kuri atleidžia nuod÷mes, gydo
ligonius, išvaro velnius, prikelia mirusius, pašventina daiktus ir žmones. Kaip ši
pasiuntinyb÷ bei jos galia buvo iš Dievo, taip iš Dievo buvo ir vardas. Ne žmogus
nurod÷ Dievo Sūnui Jo uždavinį, tod÷l ir ne žmogus — Juozapas ar Marija — įsikūnijusį
Logos ir pavadino. — Viešajame savo veikime Kristus irgi taip elg÷si, pasikviesdamas
Petrą į savo apaštalų eiles: „įsižiūr÷jęs į jį, J÷zus tar÷: „Tu Jonos sūnus Simonas. Tu
vadinsies Kefas, tai reiškia, Petras (Uola)“ (Jn 1, 42). Kristus nor÷jo padaryti Simoną
žmonių žveju (plg. Mt 4, 19; Mk 1, 17; Lk 5, 10) ir pastatyti ant jo savo Bažnyčią bei
duoti Dangaus Karalyst÷s raktus (plg. Mt. 16, 18-19), tod÷l pakeit÷ jam ir vardą.
Visi šie Šventraščio minimi įvykiai rodo, kad vardas yra susijęs su jį nešiojančio asmens
pasiuntinybe. Kai ši pasiuntinyb÷ yra Dievo uždedama, tuomet ir vardas yra to paties
Dievo duodamas arba pakeičiamas. Jeigu tad Adomas dav÷ vardus kūrinijai, tuo
pačiu jis nurod÷ jos uždavinius žem÷je. Savo būtį kūrinija yra gavusi, tiesa, iš Dievo,
Adomas nebuvo paukščių ir gyvulių kūr÷jas. Tačiau ši būtis yra sutverta žmogui. Tod÷l
žmogus ir tur÷jo ją pavadinti; kitaip sakant, jis tur÷jo ją įprasminti, nurodydamas
pareigas, kurias kūriniai eis jo valdomame pasaulyje. Vardų davimas buvo pirmas
žem÷s apvaldymo aktas. Kūrinys, nešiodamas žmogaus jam duotą vardą, tuo pačiu
nusilenkia vardo dav÷jui, nes prisiima jam skirtą uždavinį. Vardų davimu žmogus pirmą
sykį pasirod÷ kaip gamtos valdovas, tačiau ne viršine technikos, bet vidine žodžio
galia.
Pamoksle paukščiams kaip tik ir išeina aikšt÷n ši vidin÷ galia. Tiesa, šv. Pranciškus
pavadino vardais ne atskirus paukščius, nes jie savo vardus jau tur÷jo nuo amžių, bet
jis dav÷ vardą jų buvimui pasaulyje. Jis pavadino jų elgesį, jų nusiteikimą, jų darbus. Ir
šis didysis paukščių būties vardas, šis vienintelis jų uždavinys ir svarbiausia jų pareiga
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buvo garbinti Viešpatį. Garbe ir pad÷ka tur÷jo vadintis, pasak šv. Pranciškaus,
paukštinis buvimas žem÷je. Tai ir buvo anoji rojin÷ žmogaus pareiga, kurią prad÷jo
Adomas ir kuri Asyžiaus šventojo santykiuose su gamta taip nuostabiai atsinaujino.
Kūrinija jaut÷ šv. Pranciškuje savą gelb÷toją kaip tik tod÷l, kad jis savo dvasioje nešiojo
dieviškąją gamtos prasmę ir ją jai perteik÷ savo žodžiu. Ir šis žodis buvo ne profaninis
gamtamokslio žodis, bet pamokslas, vadinasi, Dievo žodžio skelbimas. Kaip žmogus,
taip ir gamta gali būti išvaduota tik Evangelijos skelbimu, nes tik Evangelija neša
naują būtį, naujus jos ryšius su Kūr÷ju. Tod÷l šv. Pranciškus ÷jo į gamtą nešinas ne
žmogaus žodžiu, kaip naujieji jos tyrin÷tojai, bet Dievo žodžiu, kuris glūdi gamtos
gelm÷se, kuris tačiau yra apgadintas, užtrintas, subraukytas. Evangelija atities÷
gamtos gelmes ir paved÷ žmogui, kad jis paskaitytų jose įdaiktintą dieviškąjį žodį, jį
ištartų, pagarsintų ir tuo būdu gamtą išvaduotų iš demoniško jos užbūrimo. Sakydamas
paukščiams pamokslą, Asyžiaus Neturt÷lis kaip tik šį žodį ištar÷: jis pagarsino jį
Viešpaties giesmininkams, įprasmino jų buvimą ir tuo būdu juos išvadavo iš aklos
neprasm÷s. Likimo bendrumas su kūrinija ir atsakingumo jausmas čia apsireišk÷
aukščiausiame laipsnyje. Sykiu tačiau čia apsireišk÷ ir žmogus — apaštalas kūrinijos
atžvilgiu.
Kūrinija kenčia skausmus ir vaitoja ne tik velnio, bet ir bedievio žmogaus valdžioje, nes
šisai eina tuo pačiu keliu, kaip ir žem÷n nutremtasis š÷tonas. Bedievis žmogus neb÷ra
būties sargas ir jos kaimynas. Jis nebebūna drauge su pasauliu, nebesirūpina juo, jo
nebemyli ir nebegloboja. Bedievis žmogus, kaip anasai Dostojevskio Raskolnikovas,
stebi būtį iš tūkstančio mylių atstumo. Džiaugsmas Viešpaties kūriniais čia pasikeičia į
apmaudą, meil÷ į neapykantą, globa į gujimą šalin, giminyst÷ į priešiškumą. Tačiau
trumpomis susitelkimo valand÷l÷mis išgirsta šis gamtos tironas jos dejones, pastebi
„daiktų ašaras“ (Vergilijus) ir susimąsto. Jis susimąsto ties prarastąja savo pareiga
pasauliui ir ties išniekintąja žem÷s prasme. Tada jo akys savaime krypsta į šventąjį
Pranciškų, ieškodamos, o gal net ir melsdamos, kad šis jam atskleistų nuod÷m÷s
užželdintą taką į būties sargo namelį.
Iš: Maceina A. „Saul÷s giesm÷“. - N. Y., 1954, p. 17-40; „Kūlgrinda“ 1990
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ŠVENTIEJI SIMONAS IR JUDAS (spalio 28 d.)
J÷zaus apaštalai. Judas dar buvo vadinamas Tadu ir yra dangiškasis užtar÷jas
vadinamaisiais beviltiškais atvejais. Simonas vadinamas „uoliuoju“ (priklaus÷ grupelei,
ketinusiai ginklu išvaduoti Izraelį nuo svetimšalių eng÷jų).
Bažnyčia supranta apaštalus ne kaip atskirus asmenis, o kaip visumą - J÷zaus išrinktų
mokytinių būrį – „išaušus rytui, jis pasišauk÷ savo mokinius ir iš jų išsirinko dvylika; juos ir
pavadino apaštalais: Simoną, kurį pramin÷ Petru, jo brolį Andriejų, Jokūbą ir Joną,
Pilypą ir Baltramiejų, Matą ir Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą ir Simoną, vadinamą
Uoliuoju, Jokūbo sūnų Judą ir Judą Iskarijotą, v÷liau tapusį išdaviku“ (Lk 6, 13-16).
Apaštalų buvimas su Kristumi iškyla ir iš asmenin÷s, ir iš bendros jų patirties. Apaštalas –
tai pasiuntinys, tad apaštalus ir atpažįstame iš jiems skirtos pasiuntinyst÷s. Dabartin÷je
Bažnyčioje apaštalų įp÷diniai yra vyskupai, kaip tikinčiųjų dvasios vadovai, Dievo
žodžio saugotojai.
Visais laikais įvairios bažnytin÷s bendruomen÷s stengdavosi pabr÷žti savo kilmę iš kurio
nors apaštalo, nes sąsaja su apaštalu būdavo tarsi ženklas, kad jos priklauso Kristaus
įsteigtai bendruomenei, be to, tai liudija ir apie sąjungą su Apaštalų sostu Roma.
Tradiciškai sakoma, kad apaštalai pasidalijo visą tada žinomą pasaulį ir skelb÷
Evangeliją kiekvienas „savo šalyje“. Galima rasti nuorodų, kad Simonas apaštalavo
Egipte, Judas Tadas – Mesopotamijoje, nors žinome, kad jie daug keliavo ir lankydavo
vienas kitą. Apaštalai Simonas ir Judas Tadas minimi spalio 28 dieną, nes manoma,
kad būtent tą dieną jie „kankinių mirtimi paliudijo Kristų ir jo tiesą“. Nors ir n÷ra gausu
žinių apie šiuos du apaštalus, pabandykime pažvelgti į kiekvieno iš jų istorijas, kurias
pasakoja bažnytin÷s legendos.
Simonas Kananietis
Apaštalas Simonas vadinamas Kananiečiu arba Uoliuoju (Zelotu). Vieni šaltiniai teigia,
kad prieš savo atsivertimą jis priklausęs uoliųjų (zelotų) sektai, siekusiai atsikratyti
rom÷nų jungo, tačiau, sekant labiau paplitusia nuomone, jis taip vadinamas d÷l savo
aistringo dom÷jimosi Žydų įstatymu, kuriuo jis pasižym÷jo prieš tapdamas Kristaus
mokiniu. Simonas buvo Jeruzal÷s vyskupas po Jokūbo Jaunesniojo; Aukso legendoje ir
Romos brevijoriuje minima, kad Simonas nukeliavo į Mesopotamiją pas Judą Tadą, ir
kartu su juo išvyko skelbti Evangelijos į Persiją, kur, pagal vieną legendą, jie ir buvo
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nužudyti. Pagal kitą legendą, apaštalas Simonas buvo pjūklu perpjautas per pusę.
Apie apaštalą Simoną žinome labai nedaug, dažniausiai jis minimas kartu su kitais
mokiniais aplink J÷zų per Paskutinę vakarienę ir kituose epizoduose, kur visi apaštalai
susirinkę kartu. Šv. Simonas globoja visus, kurie pjausto medį, marmurą. Pagrindinis šio
šventojo atributas – pjūklas, arba lenktas kardas, kuriuo, kaip manoma, jį nužudę
pagonių šventikai.
Judas Tadas
Per Paskutinę vakarienę Judas Tadas paklaus÷ J÷zų, kod÷l jis ketina apsireikšti tik
apaštalams, o ne pasauliui, o J÷zus jam atsak÷: „Jei kas mane myli, laikysis mano
žodžio, ir mano T÷vas jį myl÷s; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime“ (Jn 14, 22-23).
Hebrajiškai Tadas reiškia didžiaširdis. Aukso legenda pasakoja, kad Tomas pasiuntęs
Judą Tadą pas Edesos karalių Abgarą, sergantį raupsais. Karalius anksčiau buvo rašęs
J÷zui, pripažindamas jo dieviškumą ir siūlydamas prieglobstį nuo priešų; J÷zus Abgarui
atsakęs kad šis palaimintas, nes įtik÷jo „n÷ nematęs“, bet atvykti negalįs, kol neatliko
savo misijos. Tačiau atsiųs mokinį, kuris jį išgydysiąs. Iš šio laiško Abgaras supratęs, kad
negal÷s J÷zaus pamatyti, pasiunt÷ dailininką, kuris tur÷jo nupiešti J÷zaus atvaizdą.
Kadangi dailininkas J÷zaus nupiešti nesugeb÷jo, J÷zus jam pad÷jęs: prispaudęs sau
prie veido drobę, ir joje liko jo atvaizdas. Šią drobę v÷liau Judas Tadas ir nugabeno
Abgarui. Atvykęs pas Abgarą, jis pasisak÷ esąs paties J÷zaus siųstas mokinys. Išvydęs
svečio veidą, spindintį nežemiška šviesa, karalius suprato, kad jis tikrai J÷zaus pasiųstas
išgydyti jo nuo raupsų. Judas pa÷m÷ J÷zaus kadaise siųstą laišką, perbrauk÷ juo
Abgarui per veidą, ir šis pagijo.
Judas Tadas yra patekusių į beviltišką pad÷tį glob÷jas. Judo Tado prašoma pad÷ti
nuo skaistyklos liepsnų ir sprendžiant beviltiškas bylas, tad jis globoja ir karo tarnybos
šauktinius, nes šie negali jos išvengti. Pagrindiniai šio šventojo atributai – drob÷ su
J÷zaus atvaizdu, vadinama acheiropoietos (ne žmogaus rankų darbo) ir lazda, kuria
jis buvo užmuštas. Taip pat dail÷je naudojami atributai kirvis, alebarda, kampainis ir
kryžius su ilgu kotu, reiškiantis, kad jis mir÷ d÷l Kristaus.
Judas Tadas yra vieno iš Apaštalų laiškų autorius, kurį pradeda prisistatydamas kaip
„J÷zaus Kristaus tarnas ir Jokūbo brolis”. Tai vienas trumpiausių laiškų - jį sudaro vienas
skyrius, jo tikslas aiškiai ir griežtai nusakytas – apaštalas kviečia kovoti už tik÷jimą.
Laiškas buvo parašytas kaip atsakas į sparčiai plintančius dogmatinius ir moralinius
nukrypimus ir klaidas; tikintieji, “Dieve T÷ve numyl÷ti ir J÷zui Kristui išsaugoti išrinktieji”
persp÷jami apie klaidingus mokslus bei pavojų. Įspūdinga šio laiško kalba –
nedorovingi, bedvasiai prisiplak÷liai nupiešiami be galo vaizdžiai - “jie maišosi jūsų
meil÷s pokyliuose nesidrov÷dami savo purvo ir tunka. Jie lyg bevandeniai debesys,
vaikomi v÷jų, tarytum bevaisiai medžiai rudenį, du kartus mirę ir išrauti. Jie lyg
š÷lstančios jūros bangos, kurios spjaudo savo beg÷dystę, lyg žvaigžd÷s klajokl÷s,
kurioms per amžius skirta juodžiausia tamsyb÷” (Jud 12-14). Rodos, ir nebekyla
abejonių, kad šis laiškas pasiek÷ tikinčiųjų širdis.
O mums paliekama viltis, kad, nors ir atsidurtume pačioje beviltiškiausioje situacijoje,
visad turime užtar÷jų aukštyb÷se...
Iš Bernardinai.lt, 2005
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ŠV. STANISLOVAS KOSTKA (1550-1568)
Šventas jaunuolis
Šv. STANISLOVAS KOSTKA mir÷ aštuoniolikmetis, j÷zuitų naujokyne
dar n÷ metų neišbuvęs. Kilęs iš lenkų didikų šeimos, gim÷
maždaug m÷nesio vidury 1550 Rostkuvų (Rostkow) šeimos dvare,
Mazovijoje, Lenkijoje. Jo t÷vas – Zakročymo (Zakroczym)
kaštelionas ir karalyst÷s senatorius. Nors Stanislovas augo
kilmingoje šeimoje ir buvo rengiamas visuomeniniam gyvenimui,
t÷vai rūpestingai jį aukl÷jo kataliku: saugojo nuo prabangos ir
netenkino jokių užgaidų.
1564, kai Stanislovui sukako 14 metų, t÷vas jį su broliu Paulium
išleido į neseniai Vienoje atidarytą j÷zuitų kolegiją, anuomet labai
m÷gstamą diduomen÷s mokyklą. Septynis m÷nesius abudu broliai
gyveno prie kolegijos esančiuose namuose. Tačiau kai imperatorius Maksimilijonas II
šiuos namus pasi÷m÷ sau, abudu nuomininkai tur÷jo kraustytis kitur. Paulius, visados
linkęs į prabangą, 1565 kovą išsinuomojo kambarius senatoriaus Kimberkerio
(Kimberker) namuose, iš kur broliai lank÷ mokyklą.
Stanislovas mok÷si kalbų ir buvo Šv. Barboros sodalicijos narys. Būdamas rimtas ir
ramaus būdo, jis veng÷ nereikalingų draugysčių su lankytojais, tenkinosi vien savo
studijomis, kaip didiko sūnus reng÷si labai kukliai ir, kadangi daug laiko melsdavosi ir
mąstydavo, Paulius pašaipiai jį pravardžiuodavo j÷zuitu. Gyvendamas senatoriaus
rūmuose ir daugiau nebepriklausydamas nuo j÷zuitų priežiūros, Paulius, linkęs į
puikavimąsi ir išdidumą, įgimtą savo brolio Stanislovo švelnumą ir nuolankumą vertino
kaip savo pasaulietiškumo ir savosios karjeros kliūtį. Vyresnysis prad÷jo jaunesniajam
broliui neduoti ramyb÷s. Negana to, kad Stanislovas būdavo skriaudžiamas ir
erzinamas, Paulius prad÷jo jį vel÷ti, kumščiuoti ir žodžiais įžeidin÷ti. Šitaip jaunylis kent÷
brolio nedorą elgesį pusantrų metų, bet galų gale jis nusprend÷ dar ryžtingiau siekti
dorybių ir kaip tik stoti į Draugiją.
1565 gruodžio vidury Stanislovas rimtai susirgo kažkokia neaiškia liga ir buvo manoma,
kad visiškai nepasveiks. Kadangi tykojo gr÷sm÷ gyvybei, ligonis pasipraš÷, kad jam
būtų atneštas Švč. Sakramentas, tik brolis Paulius atkalbin÷jo jį nuo šio žingsnio,
aiškindamas, jog nieko tokio gr÷smingo čia n÷ra. Iš tikrųjų, kad nepašauktas kunigas,
čia buvo visai d÷l kita ko: senatorius Kimberkeras, kurio namuose jiedu abu gyveno,
buvo užkiet÷jęs protestantas, tod÷l neleido, kad į jo namus įžengtų kunigas su
Švenčiausiuoju. Supratęs, kad Paulius neketina kviesti kunigo ir trokšdamas priimti mūsų
Viešpatį Šv. Komunijoje, Stanislovas meldžia šv. Barboros, draugijos glob÷jos, kad
paprašytų Aukščiausiąjį, kad būtų leista jam prieš mirtį priimti Komuniją. Toji nuolanki
malda buvo išklausyta nuostabiausiu būdu: šv. Barbora su dviem angelais pasirodžiusi
kambaryje, atneš÷ sergančiam jaunuoliui komunikantą. Pasibaigus šiam paguodos
apsilankymui, Stanislovui pasirod÷ su Kūdik÷liu ant rankų Švč. M. Marija ir leido
dieviškajam Vaikeliui pabūti Stanislovo rankose, paskui paragino jį stoti į J÷zaus
Draugiją. Po šių nepaprastų malonių Stanislovas pasveiko ir v÷lei gal÷jo mokytis
kolegijoje.
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Netrukus jaunuolis jau pas Vienos j÷zuitų provincijolą prašosi priimamas į Draugiją, bet
šisai, nors nesipriešintų kandidato norui, sakosi visų pirma turįs pasikalb÷ti su t÷vais.
Tačiau Stanislovas juk gerai žino, kad t÷vai niekados neduos leidimo būti j÷zuitu.
M÷gina kreiptis į kitą j÷zuitą, kuris pataria iš Augsburgo parsivežti Vokietijos provincijolo
T. Petro Kanizijaus (Canisius) leidimą. Niekas negali pakeisti Stanislovo sprendimo. 1567
rugpjūčio 10 išsileidęs iš Vienos ir atsidūręs už miesto, apsitaiso apšepusiais maldininko
apdarais ir patraukia į Augsburgą. Įsiutęs, kad šitaip s÷kmingai pasisek÷ ištrūkti, Paulius
leidžiasi iš paskos. Nors jis jaunylį brolį pasivijo, bet apsirengusio keliauninko drabužiais
nepažinęs, jį pralenkia, manydamas, jog Stanislovas pasuko kitu keliu.
450 mylių p÷sčiomis sukoręs, Stanislovas pasiekia Augsburgą ir čia sužino, jog T.
Kanizijus išvykęs į Dilingeną (Dillingen), esantį dar už vienos dienos kelio. Kai ryžtingasis
Stanislovas vis viena susiranda provincijolą, suklupęs ant kelių, paduoda jam Vienos
j÷zuitų parašytą rekomendacinį laišką. Stanislovas atveria visą širdį Petrui Kanizijui, kuris,
iškart pajutęs jo nuoširdumą, sutinka priimti jį J÷zaus Draugijon. Kadangi Stanislovas
juto, jog nuo čia visai netoli Lenkija, tai politin÷ jo t÷vo įtaka nesunkiai gali pasiekti ir
Vokietiją, užtat T. Kanizijus suman÷ jaunuolį, lydimą dviejų bendrakeleivių, netrukus
išleisti į Romą. Tačiau, kolei ateis išvykimo diena, tepatarnauja jis prie Šv. Jeronimo
akademijos Dilingene stalo ir čionai studijuojantiems kilmingų t÷vų vaikams. Rugs÷jo
pabaigoje su dviem palydovais Stanislovas iškeliauja ilgon kelion÷n per rūsčiąsias
Alpes į Romą, kurią trijul÷ pasiekia spalio 25.
Trims apiplyšusiems pakeleivingiems j÷zuitams pasiekus j÷zuitų Generolo T. Pranciškaus
Bordžijos (Borgia) namus, Stanislovas įteikia jam T. Kanizijaus laišką, kuriame parašyta:
"Jis – iš lenkų diduomen÷s, vardu Stanislovas. Tai puikus išsilavinęs jaunuolis... Jau
anksčiau prieš savo atvykimą jis troško įgyvendinti savo karštą svajonę, bet dar
nebuvo jam leista įstoti į J÷zaus Draugiją... Jam buvo labai svarbu, kad būtų pasiųstas
Romon tod÷l, kad nebūtų kliudymų iš namų. Jis taip pat pasigviešęs kuo sp÷riau žengti
šventumo keliu... Linkime jam kuo geriausios kloties". Tris m÷nesius naujokas pabūna
J÷zaus (Ges?) namuose, paskui už m÷nesio 1568 – Romos kolegijoje, o likusį laiką
praleidžia Šv. Andriaus naujokyne. Stanislovo naujokynas tetruko dešimt m÷nesių, bet
ir per juos malda praskaidr÷jo ir jo susivienijimas su Dievu sustipr÷jo.
1568 rugpjūčio pradžioje Stanislovas pajuto, jog šio m÷nesio 15 dieną mirs. Rugpjūčio
10 sugrieb÷ karštis, bet nieko rimta neatrod÷. Kai rugpjūčio 14 slaugiusiam jį broliukui
pasisak÷, jog jis kitą dieną mirsiąs, šisai jo žodžius praleido pro ausis – liga visai
neatrod÷ mirtina. Tačiau tos dienos popietę jam staiga iš tikrųjų smarkiai pablog÷jo ir,
regis, nustojo visų j÷gų. Broliukas pasirūpino, kad jam būtų atneštas Viatikas ir, susirinkus
kitiems naujokams, paskutinį syk pri÷m÷ Švenčiausiąjį. Gavęs Ligonio sakramentus,
prieš miegą su bičiuliais linksmai paplep÷jo. Visiems išsiskirsčius, Stanislovas pasimeld÷ ir
vis kartojo psalm÷s žodžius: "Mano siela, o Dieve, tavęs pasiilgus!" Ligonis pasipraš÷,
kad būtų paguldytas ant grindų, kur išbuvo lig pat ryto. Apie trečią val. jis liov÷si
melstis ir švytinčiu iš didžiulio džiaugsmo veidu žvalg÷si į kunigus, susirinkusius į jo
kambarį ir rodančius į besiartinančią Dangaus Karalienę su angelų ir šventųjų
kariuomene paimti jo į dangų. Šitaip aštuoniolikmetis Stanislovas klusniai ir maloningai
atidav÷ savo skaisčią sielą Dievui. Tai kaip tik buvo 1568 rugpjūčio 15 – Švenčiausios
Mergel÷s Marijos ömimo į Dangų – Žolin÷s – švent÷. Stanislovas palaidotas dešin÷je
j÷zuitų bažnyčios pus÷je, bet jo palaikai nūnai ilsisi po altoriumi naujos Šv. Andriaus del
Kvirinale (Sant' Andrea del Quirinale) bažnyčios Romoje.
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Iš knygos “J÷zuitai Šventieji ir kankiniai”, aut. Jozefas N. Tylenda SJ.
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ŠV. TERESö IŠ LIZJö: GYVENIMAS IR MALDA
Teres÷l÷s dvasiniame gyvenime galima išskirti du svarbesnius etapus: atsivertimo
malonę prieš šv. Kal÷das ir patirtį, įgytą po šio reikšmingo įvykio. Šventosios dvasiniam
brendimui ir vystymuisi nemažai įtakos tur÷jo ir jos šeima. Nuo pat mažens Teres÷ buvo
linkusi į artimą santykį su J÷zumi: nuolatos bendraudavo su juo mintimis, vienaip ar
kitaip steng÷si jį pradžiuginti. Laikui b÷gant, malda tapo svarbia dvasinio gyvenimo
dalimi, tik dar labiau sustiprinusia ryšį su J÷zumi. Įdomu pasekti jos vystymąsi. Iki
atsivertimo Teresę kamavo neuroz÷: buvo labai silpna ir greit pažeidžiama. Sirgdama
visas j÷gas sukaupusi meld÷si į Švenčiausiąją Dievo Motiną Mariją ir po kurio laiko
buvo apdovanota stebuklinga jos šypsena, giliai palietusia šventosios sielą.
Pamažu Teres÷s malda perauga į nuolatinį pokalbį su J÷zumi, pavedant jam net
smulkiausius kasdienius įvykius. D÷l to ne veltui prieš pat mirtį šventoji prasitars, kad
nepraleido n÷ trijų minučių negalvodama apie gerąjį Dievą.
Net paprasčiausias pyragaitis su uogiene skatino susimąstyti apie dangų. Rytą, kartu
su t÷vu eidama žvejoti, pintin÷l÷je neš÷si ir keletą pyrag÷lių, kurie, at÷jus pietų metui,
nebeatrod÷ tokie gražūs ir patrauklūs. Pažvelgusi į juos, Teres÷ suprato, kokie trapūs ir
laikini žemiški dalykai palyginus su dangiškaisiais.
Malda – Dievo malon÷, šventosios širdį pasiekusi ir per artimiausius žmones: motiną ir
t÷vą, kurį taip gražiai vadino – „ mano Karalius“. Į jį žiūrint, neretai jai kildavo noras
melstis, ypač kartu esant bažnyčioje, kur visa t÷vo laikysena liudijo apie jo gilų
pasin÷rimą į maldą. Vien tik žiūr÷dama į besimeldžiantį t÷vą, daug ką suprasdavo
apie maldą. Sesuo Paulina irgi pad÷davo jai melstis: ryte, aprengdama mažąją
sesutę, ši pasiteiraudavo, ar paved÷ savo širdį gerajam Dievui ir paskatindavo tyliam
pokalbiui
su juo.
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Net po daugelio metų Teres÷ prisimena visus tuos įvykius, giliai palietusius jos sielą ir
paženklinusius maldos gyvenimą. Tokiu būdu aiškiai matome, kad malda yra
Šventosios Dvasios dovana, visų pirma pasiekianti per šalia esančius žmones.
Teres÷s maldos forma, atrasta nuo mažų dienų, tik tada dar tiksliai neįvardinta, galvojimas, mąstymas apie Dievą. Kaip v÷liau suprato, tai buvo tyli, vidin÷ malda,
mokyta Viešpaties slaptoje: vaikyst÷je net pasisl÷pus už užuolaidų.
Tokiai maldai Teresę paskatindavo ir buvimas gamtoje. Steb÷dama įvairius augalus,
ypač g÷les, svajodavo ir mąstydavo apie Dievą kaip apie didį Kūr÷ją. Meditacijoms
nuteikdavo ir sekmadienių šventimas ir dangų suvok÷ kaip nesibaigiantį sekmadienį.
Žinomas ir kitas Teres÷s maldos būdas – pokalbis su Dievu. Tai ne tik jos, bet ir vienas iš
Karmelio pašaukimų. Nemažai d÷mesio buvo skiriama maldai už kunigus, kad Šventoji
Dvasia juos vestų skelbiant Gerąją Naujieną. Tačiau ypatingos Teres÷s maldos (jai dar
net neįstojus į vienuolyną) susilauk÷ Pranzinis, vienas didžiausių nusikalt÷lių, kuris buvo
nuteistas mirti už sunkius nusikaltimus. Troško bet kokia kaina sutrukdyti jam pakliūti į
pragarą ir tam panaudojo visas įmanomas priemones: paved÷ Dievui visus
neišmatuojamus Bažnyčios turtus ir savo sesers Selinos papraš÷ paaukoti šv. Mišias jos
intencija. Teres÷ suvok÷, kad šitas pasmerktas nusikalt÷lis taip pat buvo Dievo vaikas ir
d÷l to pasitik÷jo begaliniu J÷zaus gailestingumu, prašydama tik vieno vienintelio
ženklo, gal÷siančio ją paguosti. Malda buvo išklausyta. Beskaitydama laikraštį, rado
vietą, kurioje buvo rašoma apie Pranzinį, paskutiniąją savo gyvenimo akimirką iš
kunigo rankų pačiupusį Nukryžiuotąjį ir pabučiavusį jo žaizdas. Taigi visi įvykiai Teresę
atgręžia į Viešpatį.
Nemažai įtakos šventosios dvasiniam gyvenimui tur÷jo ir T. Kempiečio „Kristaus
sekimas“. Ši knyga, kaip ir Evangelija, buvo tokia, kurią gera skaityti ir kuri taip pat
mok÷ vidin÷s maldos.
Visa: ne tik perskaityta, bet ir įgyta patirtis, Teresę ved÷ į gilesnį Dievo pažinimą ir
artimesnį santykį su juo. Tai rodo ir mažojo kelelio atradimas, atskleidžiantis šventosios
vaiko dvasią. Ją kur kas labiau džiugino ne dideli, o maži dalykai, kuriuos taip lengva
paaukoti Viešpačiui.
Poreikis užmiršti save ir visiškai atsiduoti Dievo valiai Teresę apima patyrus jau min÷tą
atsivertimą prieš šv. Kal÷das. Tokiu būdu jos širdį paliečia Viešpaties meil÷, vis giliau
vedanti į kontempliatyvią maldą. Be to, neužmirštant ir Pranzinio, Teres÷ jaut÷ didelį
troškimą dirbti d÷l nusid÷j÷lių atsivertimo. Jį dar labiau sustiprino Kristaus kančios
suvokimas ir jo šauksmas nuo kryžiaus: „Trokštu!“
Per atsivertimo malonę J÷zus išgyd÷ Teresę, bet ji dabar buvo sužeista visai kitaip: tai
meil÷s žaizda, kuri niekada neužsivers.
Iš savo didel÷s meil÷s J÷zui nori duoti jam gerti ir taip pati yra apimama troškulio. Ir
tam, kad gal÷tų numalšinti tą J÷zaus troškulį, imasi visokiausių priemonių: pirmiausia
paaukoja Bažnyčios turtus ir tik po to - save. Ji labai gerai suvok÷, kad mūsų pačių
aukos yra visiškai nedidel÷s, bet jos tampa tikrai didžios ir vertingos, kai paaukojamos
kartu su J÷zaus auka.
Ses. Rozana Graulich
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