
2011 sausis - vasaris  8 2011 sausis - vasaris  9   

 

 Dėstytoja Egle, mūsų po-

kalbį norėčiau pradėti nuo pa-

prasto ir konkretaus klausimo: 

kas iš tikrųjų yra atleidimas?  

 

 Apie tai dabar tiek daug rašo-

ma, tiek kalbama... Supranti, kad tai 

teisingos įţvalgos, geri pamokymai, 

bet atleisti taip paprastai nesiseka. 

Gal todėl, kad pernelyg psichologi-

zuojama arba „spiritualizuojama“ ir 

norima nuskausminančio efekto – kaip tabletę išgėrus. Taigi, 

pradėsiu nuo tipiško poţiūrio. Problema atleisti atsiranda, kai 

patiriu skriaudą, kurią man padaro kitas asmuo – kai esu suţei-

dţiamas santykio, pakertančio mano 

pasitikėjimą tuo asmeniu. Jei asmuo 

labai svarbus ar artimas, ši patirtis 

mane kaţkaip uţveria ne tik jam, bet 

ir gyvenimo dţiaugsmui. 

„Užsikietinam“ ne vien kitiems, bet 

ir sau, nors ilgainiui, kai pirma reak-

cija atslūgsta, to paprastai nebepaste-

bim. Būtent čia psichologija šiandien 

sutelkia dėmesį. Daţniausiai teigia-

ma, jog ,,atleisti reikia tam, kad man 

būtų geriau”. Yra suprantama, kad 

mane suţeidţia realus santykis, ta-

čiau matant ţmogų kaip individą, 

kuris siekia autonomiškumo ir pats 

yra sau atskaitos taškas, manoma, jog 

reikia atleisti tam, kad išsilaisvinčiau 

nuo neigiamų emocijų – nuo savotiš-

kos emocinės priklausomybės nuo 

skriaudiko, nes dabartinis reagavimas 

nėra veiksmingas; ir tai įvyks, kai 

priimsiu sprendimą, kad manęs daugiau nevaldys jausmai ir min-

tys apie tą ţmogų. Ką tai reiškia? Aš uţversiu savo jausmus, 

savo atvirumą, kuris visada reiškia ir galimą paţeidţiamumą, ir 

nukreipsiu valią, kaip dabar sakoma, konstruktyviems tikslams. 

Kuo paprastai jie pasireiškia? Pasinėrimu į darbą, veiklą, kuri 

padeda uţsimiršti, atgauti pusiausvyrą, pasijusti saugiau. Psicho-

logai yra teisūs tuo, kad tam, jog nelikčiau mane paralyţiuojan-

čio suţeidimo auka ir atgaučiau gebėjimą bei norą veikliai gy-

venti, reikia valingai apsispręsti nebepriklausyti nuo tos situaci-

jos ar asmens, prisiimant atsakomybę uţ savo gyvenimą ir naują 

kryptį. Bet ar nuo valingo sprendimo ţaizda uţgyja? Greičiausiai 

ji tampa „neutralizuotu“, giliau paslėptu pūliniu. Uţteks panašios 

situacijos į tą, kurioje patyriau suţeidimą, panašaus „pavojaus“, 

ir netikėtai stipriai sureaguosiu, išreikšdamas priešiškumą, pyktį, 

baimę, įtarumą ar dar ką panašaus. 

 

 Kas tuomet manyje turi įvykti, kad nuoširdţiai atleis-

čiau kitam? 

 

 Atleidimas yra esmingesnis dalykas. Būtina ne tik keisti 

nuostatą, bet išgydyti ir jausmus, kurie taip paprastai nepasiduo-

da mano sprendimams. Tam neretai reikia ir psichoterapeuto 

pagalbos. Kaip esame jau girdėję, yra svarbu skirti suţeidėją, 

suţeidimą kaip įvykį ir jo skausmą. Ir 

psichologai sako, kad reikia blaiviai su-

prasti, jog mus suţeidţia netobulas ţmo-

gus – turintis savo ţaizdų, problemų ir 

pan., ţodţiu, kaip ir visi nuodėmingas. 

Todėl net ir mylimo ar gerbtino ţmogaus 

nereikia idealizuoti ir reikalauti iš jo to-

bulumo; siūloma paţvelgti į jį naujai - 

netgi su empatija. Galiu blaiviai, t.y. nau-

jai paţvelgti ir į patį įvykį. Išskyrus san-

tykius vaikystėje su tėvais, visuose kituo-

se santykiuose, t.y. su bendraamţiais ar 

jau būdami suaugę, dalyvaujame ir patys. 

Taigi, nėra taip, kad visa atsakomybė uţ 

konfliktą tektų tik vienai pusei. Todėl čia 

reikia pagalbos pamatyti kur turėjau pri-

imti man, o ne kitam priklausančią atsa-

komybę, kad kitą kartą vėl nepatekčiau į 

panašią situaciją, kas daţniausiai ir vyks-

ta. Kaip sakoma, „uţkliuvo uţ varčios, ir 

vėl nuo pradţios“. Taigi, pirmieji du da-

lykai yra racionalizuojami, bet skausmas – ne. Jei esame patyrę 

gilų suţeidimą, ţinome, kad patys iš savęs nepajėgiame iki galo, 

iš tikros širdies atleisti – sužeidimo patirtis ir skausmas kažkur 

uţsilieka ir mus blokuoja. Svarbu tą skausmą pripaţinti, jame 

išbūti, jį „apčiuopti“ ir tada kaţkokiu būdu atiduoti. Gal išsakyti, 

tiesiogiai ar netiesiogiai. Bet atleidimas, jei kalbame ne tik apie 

jo tiesioginį poveikį mums, bet ir apie prasmę, yra gilesnis daly-

kas. 

 „Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidţiame savo kaltininkams" - šiuos ţodţius maldoje kartojame 

kasdien, tačiau daug rečiau susimąstome, jog prašydami atleidimo arba bandydami atleisti kitam visuomet sugrįž-

tame prie visiems žinomos tiesos: ,,krikščionio gyvenimas neįmanomas be atleidimo...”. Tačiau kita vertus, šie 

žodžiai įveda į nelengvą diskusijų temą, kurią vainikuoja paprastas klausimas: kaip atleisti kitam? Ar apskritai 

atleidimas šiandien yra įmanomas? Norėdami sužinoti atsakymus į šiuos ir daugelį kitų klausimų, kalbiname se-

minarijos dėstytoją dr. Ireną Eglę Laumenskaitę, kuri mielai sutiko su mumis pasikalbėti ir pasidalinti savo įžval-

gomis.  

 

Daugelis net nepastebėjo kaip prabėgo pora valan-

dų besiklausant apie nuostabius dalykus, kuriuos Viešpats 

nuveikė šio vienuolio pranciškono gyvenime. Gerai, kad 

pats tėvas Julius prisiminė savo nuostatą ilgai nekalbėti, ir 

to paskatintas uţbaigė savo pasidalinimą. Pasak jo: ilgos 

kalbos – tai daugelio kunigų bėda. ,,Jei kuris pranciškonas 

per išpaţintį prisipaţintų pamokslavęs ilgiau kaip 25 mi-

nutes, tai suabejočiau ar galima duoti išrišimą” - juokavo 

svečias.  

Paskutiniaisiais ţodţiais kun. Julius ragino būti 

ryţtingais ir tvirtus sprendimus priimančiais, nes trumpo-

sios sms ţinutės iš Dievo karalystės raštinės nepavyks 

sulaukti. Dievas savo ţinią siunčia per paprastus dalykus, 

tik juos reikia pastebėti.  

Antroji rekolekcijų diena prasidėjo ryto malda kop-

lyčioje. Po maldos dalyviai turėjo laiko pamąstyti apie 

Samuelio pašaukimą, paieškoti kokiais būdais Dievas juos 

kalbina. Pasistiprinę prie pusryčių stalo visi patraukė į 

konferencijų salę susitikimui su klierikais. Susitikimas su 

seminaristais buvo skirtas betarpiškam pabendravimui, 

pasmalsavimui apie seminarijos gyvenimą. Pradţioje klierikas 

Tomas pasidalino savo pašaukimu, o vėliau Valentinas 

ir Egidijus atsakinėjo į jų klausimus, pasakojo apie 

studijas ir gyvenimą seminarijoje. Uţvirė labai gyva 

diskusija, nuskambėjo daug įdomių klausimų ir dar 

daugiau tradicinių klausimų, todėl laikas, skirtas šiam 

susitikimui pralėkė nepastebimai. 

 Po diskusijos dalyviai susirinko į koplyčią švęs-

ti sekmadienio Eucharistijos. Šv. Mišias aukojo ir ho-

miliją sakė seminarijos rektorius. Remdamasis skaiti-

niu iš Pirmojo laiško korintiečiams kun. Ţydrūnas kal-

bėjo, kad svarstant pašaukimą iškyla tikrumo klausi-

mas. Kai perskaitai tokius Dievo ţodţius: „Ko akis 

neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į galvą neat-

ėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli“ (1 Kor 2, 

9) imi abejoti, peršasi netikrumas. Ar tikrai toji dova-

na, kurios spindėjimas paslėptas nuo akies ţvilgsnio, 

kurios skambesys yra perdėm skambus ţmogaus au-

siai, kurios mastas ir didybė nesutelpa ţmogaus galvoje 

yra skirta paprastam ţmogui? Ar tikrai Dievas tokią 

kunigystės dovaną galėtų paruošti man, kuris Dievą 

myli labai trapia meile? Rektorius drąsino būti atviriems pri-

imant dovanas, kurias Kristus yra paruošęs kiekvienam iš mūsų, 

nes tik Jam priklauso visos „autorinės teisės“ į mano 

gyvenimą ir mano dalyvavimą Išganymo plane.  

 Visi rekolekcijų dalyviai tvirtino, kad seminarijo-

je praleistas  laikas jiems labai patiko. Vieniems atsakė į 

klausimus, kitiems iškėlė naujų klausimų. Rekolekcijos 

paskatino verţlumui į gyvenimą. O kas gali pasirodyti 

gana keista klierikams, tai bene visiems rekolekcijų da-

lyvių labai patiko tyla. Daugeliui patiko kunigo Juliaus 

liudijimas apie kunigystės kelionę ir klierikų pasidalini-

mas apie seminaristų gyvenimą.  

 Rekolekcijų laikas prabėgo labai greitai. Jaunuo-

liai susipaţino, susibendravo,  susirado draugų, todėl į 

namus paskubomis neišsilakstė. Tuo tarpu seminaristai 

paskubomis išlėkė pas namiškius, kad nors keletą dienų 

praleistų gimtosiose parapijose. Taip visiems išsiskirs-

čius seminarijoje liko tik vadovybė. Ji liko laukime – 

vienų sugrįţtant iš atostogų, o kitų sugrįţtant vasarą, kai 

vyks stojamieji egzaminai... 
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 Ar tam, kad tikrai atleisčiau, turiu tikėti Dievą? 

 

 Jei kalbame apie atleidimą, kuris perkeičia mane ir mano 

santykį, – taip. Bet ką reiškia tikėti Dievą? Tikėti, kad Jis yra, 

nepakanka, nes tikėjimas kaip ţinojimas, kad Jis mane myli, 

manęs gailisi dar nėra gyvenimas su Juo ir iš Jo. Mes daug ką 

ţinome ir net kitiems galime patarti teisingai. Pvz., ţvelgti į savo 

kaltininką taip, kaip Jėzus ţvelgė į Judą arba į Jo išsiginusį Petrą 

– su meile. Bet tai, tiesą sakant, tik išryškina begalinį skirtumą 

tarp Jo ir mūsų. Taip, aš galiu ir turiu šauktis Dievo malonės, kad 

perkeistų mano širdį –  tam reikia pasitikėjimo, laiko ir bendra-

keleivių. Baţnyčioje jau rengiamos išgydymo pamaldos, reko-

lekcijos, kuriose patiriame Dievo gydančią galią. Bet atleidimui 

reikia ne tik kitų maldos, bet ir mūsų pačių troškimo atleisti. To-

dėl besimeldţiančių liudininkų akivaizdoje pradėta praktikuoti 

malda prašant Jėzų – Jo vardu ir Jo Meilės galia – manyje atleisti 

mano suţeidėjui, nes aš pats savo pastangomis to padaryti nepa-

jėgiu. Tai labai tikra, nes tik Jo žaizdomis mes būsime išgydyti  – 

panardinę savo kančią į Jo Kryţiaus kančią iš meilės mums... 

 

 Jūs minėjote ir mūsų dalį konflikte – mūsų kaltę ir 

mūsų atsakomybę. Tačiau neretai būna taip, kad netgi pri-

ėmus Susitaikinimo sakramentą, nepavyksta atleisti... 

 

 Labai svarbu ţmogiškų santykių dramoje atpaţinti ir savo 

meilės stoką. Taip, „Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atlei-

džiame savo kaltininkams“... iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad pir-

miausia aš turiu atleisti, ko 

tiesą sakant, nepajėgiu, o tada 

jau Dievas man atleis. Tačiau 

aš galiu kitam atleisti, kai sau 

atleidţiu – kai priimu Dievo 

atleidimą uţ savo sąmoningas 

ir nesąmoningas, valingas ir 

nevalingas kaltes, kurių apstu. 

Tik tuomet aš nebestoviu tei-

sus priešais savo kaltininką. 

Bet tam reikia esminės išpa-

ţinties – savęs matymo Jėzaus 

meilės ţvilgsnyje, o ne tipiškų 

nedorybių protokolo. Būtent 

šito gilaus savęs paţinimo 

mes ir stokojame, nes mūsų 

dvasingumas ir geri patarimai 

pernelyg išoriški – sutelkti į 

teisingus veiksmus, pastangas 

kultivuoti dorybes, kaupti 

nuopelnus ir ... teologines 

ţinias. To išvirkščioji pusė – vien emocinis tikėjimo išgyvenimas 

ir dabar paplitęs jo psichologizavimas. Taip, teologinio išmany-

mo mums labai stinga, bet teologija – Theo-Logos – turėtų būti 

veiksminga kaip Dievo ţodis, kuris tarsi dviašmenis kalavijas 

„prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos , iki sąnarių ir kaulų 

smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis“ (Žyd 4, 12). 

Adekvati teologija, kurią atpaţįstame Baţnyčios tėvų raštuose, 

mane pastato Dievo akivaizdon, nukreipdama šviesą į mano 

„vidurius“, į man nelabai pažįstamą mano paties tamsą, kad rea-

liai matyčiau ką turėčiau sudėti po Jėzaus Kryţiumi – Jam ati-

duoti. Kitaip daţnas patarimas „atsiverti Jėzui“, „viską Jam ati-

duoti“ skamba kaip neveiksmingas burtaţodis. Tačiau ši skaus-

minga akistata su savimi, kurios mes nesąmoningai vengiame, 

yra išlaisvinanti, nes mes savo tikrovę pamatome Dievo meilės 

ţvilgsnyje, todėl galime ne tik pripaţinti, bet ir trokšti ją keisti. 

Kada Evangelijos pasakojime Jėzus išgydo? Kai visos ţmogaus 

pastangos pačiam pasveikti yra visiškai išsemiamos – kai Dievui 

atsiduodama besąlygiškai, ryţtingai ir nuolankiai, t.y. pripaţįs-

tant savo tikrąją padėtį. Ir ką pirmiausia Jėzus sako? „Sūnau, 

dukra, tavo nuodėmės tau atleistos“, ir tik po to „esi išgydytas, 

pagijusi, eik...“ Bet galiu eiti tik tuomet, kai matau kur, kai rea-

liai einu, o ne mane iš palengvėjimo apsvaigusį kojos kaţkur 

neša.  

 

 Ar atleidimas yra Dievo dovana?  

 

 Tikrai taip. Bet ne tik ta prasme, kad kaţką kaip daiktą ar 

patirtį gauname neuţtarnautai ir neatlyginamai. Atleidimą kaip 

širdies išlaisvinimą ir išgydymą gauname iš Dievo kaip malonę, 

tačiau dovanai ta prasme, kad dovana yra tol dovana ir tiek dova-

na, kol ir kiek ji yra realus santykis tarp dovanotojo ir dovaną 

priimančiojo. Gal mums net sunku tai suprasti, nes dovaną labai 

sudaiktinam ar nusavinam. Kai kalbame apie Šventosios Dvasios 

dovaną, suprantame, kad ji yra konkreti malonė mums. Bet ši 

malonė netampa mūsų nuosavybe, nes duodama per mus Baţny-

čiai, kad sklistų ir veiktų joje. Tuo tarpu atleidimą mes linkę su-

prasti kaip išlaisvinimą iš kančios, iš uţvertumo. O kam? Kad 

sveiki būtume? Turbūt pridursime – meilei, dţiaugsmui. Tačiau 

ar nesuprantame to pernelyg psichologiškai, t.y. kaip būseną, 

išgyvenimą ir tiek? Čia vertėtų klausti, kuo krikščionybė radika-

liai skiriasi nuo kitų religijų? Ar atsimenate pasakojimą apie ne-

regio išgydymą, kurį skaitome Evan-

gelijoje pagal Joną? Pamatę neregį 

mokiniai Jėzaus klausia: „Rabi, kas 

nusidėjo – jis pats ar jo tėvai, – kad 

gimė neregys?“ Ir ką Viešpats atsa-

ko? „Nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, 

bet jame turi apsireikšti Dievo dar-

bai.“ (Jn 9,2-3). Krikščionis klausia 

ne kodėl, už ką, bet dėlei ko, vardan 

ko. Kančia ar netektis mane tarsi 

uţlaiko, gręţia atgal, ir ten ieško 

atsakymų, galimai kitų sprendimų 

arba akina tiesiog viską nutraukti, 

palikti. O gyvenimas iš Dievo, be 

kurio ţinios nė vienas mano plaukas 

nuo galvos nenukrenta, kreipia mane 

į susitikimą su Jėzumi čia ir dabar, 

ir tik per tai – į eschatologinę per-

spektyvą. Jis ir mano praeitį išgydo 

tiek, kiek Jam dabar atsiveriu. Atlei-

dimas atveria mane naujam, realiam, 

nes nuolat įgyvendinamam, todėl labai konkrečiam didesnės 

meilės santykiui su Dievu, manimi pačiu ir kitais – Dievo dova-

nai man ir per mane kitiems. Bet atvirumas naujam gyvenimui 

reiškia ir naują atvirumą mūsų trapumui santykiuose. 

Ne ,,batmanais” turėtume tapti, ne sveikuoliais, bet labiau paţei-

dţiamais, t.y. jautresniais kitiems. Jėzaus ţodţiai Pauliui „..mano 

galybė tampa tobula [tavo] silpnume“ (2 Kor 12, 9) yra skirti ir 

man. Tik taip per mane srovens Dievo meilė, tik iš suţeidţiamos 

mano širdies trykš Jo gyvybės srovės. Todėl Petrui, klausiančiam 

„Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusi-

kalsta?“, Jėzus jam atsako: “Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki 

septyniasdešimt septynių kartų“ (Mt 18, 22), t.y. begalę kartų. 

 

     

Kalbėdamas apie savo paties ėjimą pašaukimo link, kuni-

gas didelį indėlį priskyrė ir istorinėms aplinkybėms. Kai 1979 m. 

bandė pirmą kartą stoti į seminariją, tai jį tokiam pasiryţimui be 

visa ko paskatino ir noras pasipriešinti to meto didţiuliam blo-

giui ir agresoriui – sovietinei tvarkai ir sistemai. Tais metais su-

laukė neigiamo atsakymo, todėl spendimą nukėlė ateičiai. Bet 

jau netrukus dėl savo antisovietinio nusiteikimo ir veiklos buvo 

teisiamas bei vėliau kalinamas kalėjime bei lageryje. Tačiau ir tai 

nenumalšino noro būti kunigu. Kun. Julius pasakojo, jog turėjęs 

tokį stiprų pasiryţimą, kad net išmokęs per 1000 lotyniškų ţo-

dţių, nes buvo girdėjęs daug kalbų apie neįveikiamą lotynų kal-

bos egzaminą. Bet sugrįţęs iš tremties Julius nebeturėjo vilties 

būti priimtas į Kauno kunigų seminariją, nes tuometinė valdţia 

teistiems asmenims tokios galimybės nesuteikdavo. Tačiau 1986 

m. Julius tapo seminaristu, ir kaip vėliau paaiškėjo, tai tik dėl to 

kad būtų izoliuotas nuo liaudyje bundančio taikaus pasipriešini-

mo, kuris vėliau peraugo į Sąjūdţio judėjimą.  
Kad ir kaip susiklostė kun. Juliaus pašaukimas, jis tik po 

kurio laiko ėmė vertinti tremties laiką, kuris jį „išgelbėjo“ nuo 

kunigo kaip kovotojo formacijos. Pašnekovas prisipaţino, kad 

tremtis praplėtė jo akiratį, nes iki tol jį Baţnyčia ţavėjo kaip ta, 

kuri duoda autentišką atsaką SSRS represijai. O tikrasis Baţny-

čios tikslas – sielų Išganymas – jam pamaţu atsiskleidė nukuni-

gavus ne vienerius metus.  

 Vakaro svečias dar kartą prisiminė popieţių Joną Paulių 

II, kuris kalbėjo, kad reikia leistis į ,,tikėjimo avantiūrą”. Todėl 

šiandien kai atsiliepiančių į pašaukimą maţėja, reikia leistis į 

tą ,,tikėjimo avantiūrą”, kuri uţkrečia jaunąją kartą tikėjimo 

nuotykiui.  

 Prisimindamas dienas seminarijoje, kun. Julius sakė, 

kad reikia vertinti jaunatvišką įkarštį, uţsidegimą, verţlų ėji-

mą į priekį, net jei ir iš šiandienos ţvilgsnio matosi, kad būta 

neteisingos krypties. Tai yra vertinga, nes neleidţia nuslysti į 

drungnumą.  

 Visuomet atsiranda tikinčiųjų, kurie išdrįsta tylomis 

stoti prieš esamą kultūrą. Tik tokiu būdu Evangelija išlieka 

Gerąja Naujiena ne iš šio pasaulio. Juk pačios Evangelijos 

prigimtis byloja apie „uţkliuvimą“ uţ išsikerojusių pasaulio 

šakų. O kunigas ir yra tas tikintysis, kuris nebe tylomis, o bal-

siai visu savo gyvenimu stoja liudyti savo tikėjimo. Todėl 

laimingi kunigai daţnai sako, kad dţiaugsmo prieţastis yra 

ţmonės, nes kunigas padeda ţmonėms, o ţmonės padeda kuni-

gui keliauti tikėjimo kelionę.  

 Todėl grįţtant prie ,,tikėjimo avantiūros”, tampa aišku, 

kad reikia leistis vedamam į šiokią tokią neţinią. Kai ţvelgi 

atgal, tik tada pamatai, kad pašaukimas dėliojosi autentiškai, 

neįprastai, nenuspėjamai ir ne pagal mūsų supratimą. Dėl to 

svarbu ţengiant pirmuosius pašaukimo ir kunigystės ţingsnius 

nekelti uţdavinio – kad tik būčiau laimingas arba kad tik išveng-

čiau nelaimingos kunigystės. Svarbiausia turėtų būti eiti tikėjimo 

keliu su Kristumi, ir tuomet visi pakilimai bei nesėkmės taps 

vertingos ir bus įprasmintos.  

Baigus vakaro svečiui pasakoti apie savo tikėjimo kelio-

nę, rekolekcijų dalyviai galėjo uţduoti klausimus. Vienus domi-

no gyvenimo vienuolyne kasdienybė ir bendruomeninio gyveni-

mo privalumai, kitiems buvo įdomus celibato ir vienatvės klausi-

mas. Taip pat dalyviai klausė apie darbą Maţojoje studijoje, apie 

sunkius momentus, kuriuos teko išgyventi.  

Kun. Julius atsakydamas į klausimus pateikė padrąsinimų, 

pamokymų ir vilties kupinų ţodţių. Ţavesį labiausiai kėlė atviras 

kalbėjimas apie kunigystę ir tarnystės ypatumus. Taip pat vakaro 

svečias įterpė keletą anekdotinių, o gal ir tikrų pasakojimų iš 

kunigų gyvenimo, kurie privertė juoktis visus rekolekcijų daly-

vius. Kalbėdamas apie smulkmenas ar motyvus nuvedančius į 

seminariją, Kun. Julius prisiminė, kad vieną kunigą į seminariją 

atvedė istorija, kuri vaikystėje nutiko su eţiuku. O kalbėdamas 

apie vienatvės išgyvenimą, pašnekovas šmaikštavo, kad jam vie-

natvę padeda išgyventi draugystė su Motina Marija, Jėzumi ir 

katinu Feliksu. Nieko nuostabaus – dabar katiną galima surasti 

bene kiekvienoje klebonijoje... 
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 Apie tai, kas svarbiausia... 

 Vyskupų paskelbti Dievo Gailes-

tingumo metai prasidėjo įspūdingai. Į 

kiekvieną vyskupiją nukeliavo Gailestin-

gojo Jėzaus paveikslo kopijos, paveikslė-

liai, kardinolo Audrio Juozo Bačkio laiš-

kas. Šiuo metu įgyvendinami kiti suma-

nymai ir planai. Organizuojamos piligri-

minės kelionės, susitikimai, konfe-

rencijos. Ţodţiu – vyksta. Ir vyksta 

daug. Lieka tik vienas maţas BET. 

Visos aukščiau minėtos ini-

ciatyvos – tai tik priemonės siekiant 

tikslų, kuriuos Vilniaus metropolitas 

Baţnyčiai Lietuvoje iškėlė savo 2011 

m. sausio 6 dienos laiške. Tikinčia-

jam įteiktas Gailestingojo Jėzaus 

paveikslėlis turi atkreipti dėmesį į 

Dievo Gailestingumo slėpinį. Piligri-

minė kelionė į Vilnių, Gailestingumo 

miestą, greičiausiai paliks daug įspū-

dţių ir prisiminimų. Išklausyta konfe-

rencija atvers naujus horizontus, leis 

paţvelgti į gyvenimą iš kitos per-

spektyvos. Visa tai turi paliesti ţmo-

nių sąţines, išlaisvinti juos iš melo 

dėl savo nekaltumo ir galiausiai at-

vesti į susitikimą veidas Veidan su 

Dievu, kuris yra Gailestingumas. 

Kaip? Prie klausyklos. 

O čia iškyla viena problemė-

lė. Galbūt mūsų parapijų ar vienuoli-

jų bendruomenėse, maldos būreliuose 

iš tiesų gerai pasirengėme Gailestin-

gumo metams. Kelionei į Vilnių uţ-

sakėme patogų autobusą su oro kondicionieriumi. Susitarėme su 

kurios nors vienuolijos seserimi ar broliu, kad mums papasakotų 

apie šv. ses. Faustinos ar pal. kun. Mykolo Sopočkos gyvenimą 

Vilniuje. Pakvietėme gerą rekolekcijų vadovą. Įsigijome pakan-

kamai paveikslėlių su Dievo Gailestingumo vainikėliu ir jais 

papildėme nebenaują ir galbūt truputėlį ištuštėjusią spintą zakris-

tijoje. BET AR ŠIA PROGA ATNAUJINOM SENĄ, PRIMIRŠTĄ, GAL-

BŪT DABARTINIAM MŪSŲ BAŢNYČIOS AR KOPLYČIOS PAPUOŠI-

MUI NELABAI TINKAMĄ KLAUSYKLĄ? Jei dar ne, turbūt pats lai-

kas tai padaryti, nes ne išdalytų Gailestingojo Jėzaus paveikslėlių 

skaičius, o būtent ţmonės, kurie artinasi prie klausyklos grotelių, 

bus lakmuso popierėlis, rodantis visų mūsų sielovadinių pastan-

gų ir darbų efektyvumą. 

Tačiau klausyklos atnaujinimas – tik pirmas etapas dar-

bų, kuriuos būtina atlikti. Taip pat reikia mąstyti, ką daryti, kad 

galbūt po ilgos pertraukos prie klausyklos prieinantys ţmonės iš 

tikrųjų galėtų patirti Dievo gailes-

tingumą arba, kitaip sakant, kad jų 

išpaţintys taptų naujo kelio pra-

dţia, o ne tik vienkartiniu epizo-

du. Tam būtinos atviros kunigų 

širdys, pasirengusios – ir ne vien 

artimiausias 365 dienas – savo 

nusiteikimu liudyti Dievo Meilę, 

tampant klausyklos kankiniais. 

 Deja, labai apgailestaujant 

tenka pripaţinti, kad didţiulis 

mūsų laikų sielovados pralaimėji-

mas yra silpnas kunigų pasirengi-

mas nuodėmklausių tarnystei, 

kylantis iš to, kad kunigiškame 

ugdyme pernelyg stipriai akcen-

tuojamas vien tik dogminis šios 

tarnystės aspektas, t. y., kad 

„sakramentai veikia ex opere ope-

rato“ (pažodžiui: vien dėl to, kad 

veiksmas atliekamas), pamirštant, 

kad: „penitento patiriama ramybė 

didele dalimi priklauso nuo Atgai-

los sakramento teikėjo asmeninio 

šventumo, nuo ţinių, kurias jis 

nuolat papildo, bei jautrumo psi-

chologinėms problemoms, nuo jo 

ţmogiško supratingumo; juk kaip tik jis ragina ištverti gautoje 

malonėje, stiprina pasitikėjimą išganymo galimybe, skatina nuo-

lankiai dėkoti Dievui“ (Jonas Paulius II, Kunigiška tarnystė At-

gailos sakramente. Popiežiaus kalba Apaštalinės penitenciarijos 

nariams in  L„Osservatore Romano ).  

Nors didţioji dalis jaunuolių įvairiose rekolekcijose jau 

yra dalyvavę, tačiau tokiose buvo pirmą kartą. Taigi, įdėmiai 

išklausę įvadinę konferenciją visi patraukė pasiţvalgyti po semi-

narijos patalpas. Ekskursija po seminariją kiek ilgiau stabtelėjo 

koplyčioje ir bibliotekoje bei kompiuterių klasėje – juk ten ir 

klierikas praleidţia didelę dalį savo laiko, kur jis meldţiasi, se-

miasi ţinių ir studijuoja.  

Apsiţvalgę seminarijoje, visi sugrįţo prie koplyčios ir 

laukė šv. Mišių. Sustoję ratu visi šnekučiavosi, vienas po kito 

vardino paţįstamus klierikus ir kunigus. Diakonas Mindaugas 

prisiminė savo pirmąsias dienas seminarijoje, kurios irgi nebuvo 

drąsios, tačiau per ilgą laiką, praleistą seminarijoje, jis sutiko 

daug kunigų, seselių bei klierikų, kurie jam tapo gerais bičiu-

liais. Diakonas prasi-

tarė, kad jau aštunti 

metai kaip jis gyvena 

čia, ir niekaip nenori 

apleisti šių puikių 

seminarijos rūmų, 

kuriuose formavosi 

kaip dvasininkas, o 

dabar ir kitiems pa-

deda ţengti pirmuo-

sius ţingsnius kuni-

gystės link.  

Po pasidalini-

mo mintimis visi 

patraukė į koplyčią 

švęsti Šv. Mišių. 

Patys jaunuoliai skai-

tė skaitinį bei patar-

navo prie altoriaus. 

Liturgijos šventimą 

papuošė diakono 

Mindaugo giedojimas, į kurį rekolekcijų dalyviai taip pat stengė-

si įsijungti. Šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė kun. Vaclovas. 

Remdamasis dienos Evangelija celebrantas kunigystės pašauki-

mą apibūdino kaip gyvenimą Dievo artumoje, o šios artumos 

dėka kunigas turi mokėti paimti iš Dievo ir duoti žmonėms. To-

kiam gyvenimo būdui Dievas išsirenka paprastus, tvirtus ir ryţ-

tingus vyrus, kokie buvo ir apaštalų būryje.  

Pabuvoję prie eucharistinio stalo, visi sėdosi pasistiprinti 

prie pietų stalo. Tai buvo paskutinė galimybė pasikalbėti, vienas 

kitą paklausinėti bei pasipasakoti nes po pietų prasidėjo tylos 

laikas. 

Papietavę visi nuskubėjo klausyti pirmosios konferenci-

jos, kurią skaitė seminarijos dvasios tėvas. Šioje konferencijo-

je Biblija tapo raktiniu priėjimu prie ţmogaus pašaukimo.  

Kol rekolekcijų dalyviai sklaidė Šv. Rašto puslapius ir 

klausė dvasios tėvo, seminaristai tuo metu ruošėsi adoracijai. 

Adoracijos metu koplyčioje tvyrojo maldos dvasia, kurią pui-

kiai išreiškė kylantys smilkalų dūmai. Smilkalų dūmais ir aro-

matu prisipildţiusioje koplyčioje suklupę jauni vyrai meldėsi 

šv. Faustinos mintimis apie eucharistinį Kristų, giedojo gies-

mes bei tyloje mąstė ir kėlė savo mintis Dievo link.  

Po adoracijos jaunuoliai turėjo šiek tiek laiko pasivaikš-

čioti, pamąstyti ar pasikalbėti su dvasios tėvu. Pasibaigus per-

traukėlei visi susirinko klausyti antrosios konferencijos, kurią 

skaitė seminarijos rektorius.  

Netrukus po konferencijos rekolekcijų dalyviai koplyčioje 

susėdo priešais Išganytojo ikoną ir meldėsi Dievo tautos litur-

gines valandas. Visi galėjo pajusti bendruomeninės maldos 

dvasią ir jėgą, melsdamiesi psalmėmis įtraukiančiomis į mal-

dos ritmą.  

Po vakarienės visų laukė „desertas“. Desertui buvo pasi-

rinktas pašaukimų vakaras, kuriame savo pašaukimo mozaiką 

dėliojo kun. Julius Sasnauskas OFM. Tėvas Julius prisiminda-

mas savo kelią į kunigystę ir ţvelgdamas į rekolekcijų dalyvius 

dţiaugėsi, kad Viešpats nepaliauja šaukti, o jaunas ţmogus su-

randa drąsos atsiliepti Dievo balsui. Pasak kun. Juliaus visuomet 

į pašaukimą galima žiūrėti per dvasingumo, sociologijos, psi-

chologijos ar istorinių aplinkybių prizmę, tačiau jis ţvelgdamas į 

savo paties kelią, kuris jį vedė į vienuolyną bei kunigystę, mato, 

kad tai yra tampriai susijusių dalykų visuma, kurią Viešpats pa-

rengia asmeniškai kiekvienam ţmogui.  

Vakaro svečias prisiminda-

mas popieţiaus Jono Pau-

liaus II mintis apie kunigys-

tę kalbėjo, kad tam, kuris 

svarsto apie tokį pašaukimą 

svarbu suprasti, jog kuni-

gystė – tai dovana, malonė 

ir paslaptis. Dovana – nes 

Dievas apdovanoja kaţkuo 

nepaprastu, ko ţmogus iš 

savęs nepajėgtų duoti. Kla-

sikinis nepelnyto pašaukimo 

pavyzdys yra tautų apaštalas 

Paulius. Malonė – nes ţmo-

gus autentiškai renkasi ku-

nigystę tik dėl to, kad tame 

kaţkokiu būdu veikia Dievo 

Apvaizda. Paslaptis – nes 

niekuomet nebus aišku, 

kodėl tas ar anas ţmogus 

yra pakviečiamas į kunigo 

tarnystę.  

 Daţnai netikintys ţmonės siekia pašaukimą paaiškinti 

logiškai, tuomet pašaukimas yra subanalinamas. Bet net ir bana-

lūs dalykai, įvykiai dėlioja akmenukus į kunigiško pašaukimo 

mozaiką. Todėl kun. Julius padrąsino net ir paprastas gyvenimo 

detales dėlioti į visumą, kuri laikui bėgant duos gyvenimo pa-

šaukimo atsakymą. Net ir atvykimas į rekolekcijas seminarijoje 

liudija Dievo malonės veikimą.  

Ką tuomet reiškia atsiverti didesnei meilei? Pavyzdţiui 

mane labai paliečia pasakojimas apie nusidėjėlę, išdrįsusią fari-

ziejaus namuose sutikti Jėzų, kuris ten buvo pakviestas pietų, ir 

pulti Jam į kojas. Savo teisume uţsikietinusio fariziejaus akivaiz-

doje Jėzus į tai atsako: „Jai atleidžiama daugybė jos nuodėmių, 

nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli“ (Lk 7, 

47). Lieka tarsi neaišku, ar mums atleidžiama, kai labai mylime, 

ar mes labai pamilstame, nes mums daug atleidţiama? Tėvas 

Paolo Molinari sako, kad ir taip, ir kitaip... Atsiverdamas dides-

nei meilei galiu prašyti ir Dievo gailestingumo ne tik man, bet ir 

mane suţeidusiam asmeniui, kaip Steponas meldė „Viešpatie, 

neįskaityk jiems šios nuodėmės!“ (Apd 7, 59). Kadangi atleidi-

mas yra naujas santykis, jis reiškia ir dar vieną galimybę – susi-

taikinimą. Galimybę man neteisingumą padariusiajam pradėti 

naujai bendrauti su manimi – per Dievo duodamą didesnės mei-

lės santykį abiems naujai susitikti, turėti rytojų, kuriame ne blo-

giui priklauso paskutinis ţodis. 

    

   Parengė ,,Teesie” redakcija 
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Stanislovai, vienas iš labai svarbių diakono tarnystės 

elementų yra karitatyvinė veikla, kuri atsispindi tikėjimo 

darbais. Kaip būdamas diakonu, gali vykdyt šią svarbią 

misiją? 

 

Karitatyvinė veikla ţmogaus gyvenime yra labai svarbi, 

nes padeda jam save realizuoti. Ypač tai tinka diakonui. Lankau 

Carito „Vilties Angelo“ dienos centrą ir dėl to labai dţiaugiuosi. 

Priţiūriu du vaikus – esu tarsi vyresnis brolis, kuris jais rūpi-

nuosi, kad uţaugtų gerais ţmonėmis. Padedu jiems ruošti namų 

darbus, kartu ţaidţiam, sportuojam, kalbamės apie gyvenimą 

bei su tikėjimu susijusiais klausimais. Tas buvimas su jais mane 

patį kaip ţmogų labai praturtina.  

 

Diakono tarnystė, kaip ţinome, yra neatsiejama nuo 

maldos ir ypatingai nuo liturginių valandų kalbėjimo. Ką 

tau reiškia ši malda ir kodėl diakono tarnystėje ji tampa ne 

tik pasirinkimu, bet ir įpareigojimu? 

 

Diakonystė – gerojo Dievo pašaukimas ir neįkainojama 

dovana, kuri mums dovanojama be jokių asmeninių nuopelnų. 

Diakonai yra pašaukti, tad turi būti nuolat dėkingi. Jie skirti 

įvykdyti Kristaus misiją, tęsti Jo pradėtą  darbą. Jis per diakonus 

nori pasiekti kitų, netikinčių, abejojančių, ieškančių ţmonių 

širdis. Diakonas turi tarnauti, o nesijausti atskirtas nuo bendruo-

menės, tarsi butų laipsniu aukštesnis. 

Diakono tarnystėje malda padeda gyventi Kristaus artu-

moje, ko mes visi 

labai trokštame. 

Svarbu išlaikyti, 

kurti gyvą ryšį su 

Viešpačiu, kad 

galėtume auginti 

Baţnyčią, nuga-

lėti blogį, įveikti 

sunkumus. Be 

maldos kiekvie-

nas ţmogus de-

graduoja, dvasiš-

kai nesivysto, 

gali nutrūkti san-

tykis su Dievu. 

Priimant diakono 

tarnystę tu sąmo-

ningai, laisvai, 

niekieno never-

čiamas pasiţadi 

melstis liturginės 

valandas.  Šis pasiţadėjimas įpareigoja. Asmeniškai man malda 

teikia dvasines stiprybes, leidţia pamatyti  teigiamus bei neigia-

mus dalykus. Per maldą ir gailestinguosius darbus sustiprėja 

mano bendrystė su Dievu.  

 

   Diakonus kalbino ,,Teesie” redakcija 

Tikintieji skundţiasi, kad klausykloje duodami patarimai 

yra, na,... nekokie arba 

netgi tampa nuodėmklau-

sio kompetenciją pra-

nokstančiu teisimu bei 

kaltinimu. Be to, pasitai-

ko ir išties skandalingų 

atvejų. Štai keletas pa-

vyzdţių.  

 Kaţkada sutikau 

moterį, su apmaudu kal-

bėjusią apie savo nutoli-

mą nuo Baţnyčios il-

giems metams. Ieškoda-

ma nuodėmklausio pata-

rimo ir dvasinio palaiky-

mo, ji buvo išplūsta ir 

paţeminta dėl to, kad 

sudarė santuoką su išsi-

skyrusiu vyru. Ir tai vyko 

stebint laukiantiems eilė-

je prie klausyklos! Kaip 

pati sakė, ji priėjo prie 

klausyklos, nes jautėsi 

slegiama kaltės. Puikiai 

suvokė atsakomybę dėl 

savo padėties. Ţinojo, 

kad negali gauti išrišimo. 

Norėjo, kaip samarietė iš Jono Evangelijos, išgirsti vilties ţo-

dţius. Troško, kad jai kas nors pasakytų, ką daryti, kad ateityje 

vėl galėtų susitikti su Jėzumi Susitaikinimo sakramente. Vietoj 

to išgirdo, kad yra neverta Dievą regėti svetimautoja. 

 Kitas realus pavyzdys – jaunas vyras su homoseksualiu 

polinkiu. Priėjo prie klausyklos, kad kas nors jam ištiestų pagal-

bos ranką, nes jautė, kad krenta vis gilyn. Pasiryţo absoliučiam 

atvirumui, kuriuo norėjo pelnyti nuodėmklausio pasitikėjimą. Ši 

išpaţintis turėjo visiškai pakeisti jo gyvenimą. Tačiau suţinojo, 

kad yra begėdis, blogesnis uţ laukinį padarą. Po šio atsitikimo 

paliko Baţnyčią ir pakeitė religiją. Iki šiol širdyje nešiojasi ap-

maudą kunigams, nes sunkiausią gyvenimo akimirką nepadėjo 

jam atrasti tiesaus kelio. 

 Ką daryti, kad ateityje tai nesikartotų, kad nusidėjėlio 

susitikimas su Jėzumi Susitaikinimo sakramente gimdytų troški-

mą grįţti pas Jį, skatintų ilgėtis vis glaudesnio santykio, o nesi-

baigtų ryšio su Dievu nutraukimu ar netaptų tikrąja „klausyklos 

baimės“ prieţastimi. Būdas yra tik vienas. Jį priminė Jonas Pau-

lius II: 

 „Mes, kunigai, iš savo patirties galime pasakyti, kad kuo 

stropiau naudojamės Atgailos sakramentu, patys išpaţintį atlik-

dami daţnai ir gerai pasirengę, tuo geriau atliekame nuodėm-

klausių tarnystę ir uţtikriname išpaţinties veiksmingumą peni-

tentams. Ir didele dalimi ši tarnystė praranda savo veiksmingu-

mą, jei mes patys nustojame būti gerais penitentais“ (Jonas 

Paulius II, Reconciliatio et paenitentia ). 

Ţodţiu, Gailestingumo metai yra puiki proga kunigams 

atnaujinti savo sakramentinį gyvenimą. Atgailos sakramentas yra 

kaip vaistas, atrama ir kelrodis. Kunigas, kreipdamasis į brolį 

kunigystėje ir prašydamas išrišimo, pats akivaizdţiai patiria, kad 

yra ne tik sakramentų teikėjas, bet visų pirma – išganytųjų Tau-

tos narys. Tik tas, kuris patyrė silpnumą ir bejėgiškumą dėl savo 

paties nuodėmės, gali tapti Dievo gailestingumo apaštalu. 

Uţ „klausyklos arogancijos“ daţnai slypi nesusitaikymas 

su savimi, atleidimo trūkumas ar savojo 

silpnumo nepriėmimas. Paradoksalu, bet 

labiausiai kritiški esame tiems ţmonėms, 

kurie daro tai, apie ką patys svajojame ar 

ko ilgimės, bet bijome pripaţinti. Ši aukso 

taisyklė galioja taip pat ir kunigams. Re-

guliariai praktikuojama išpaţintis leidţia 

kunigui įsigilinti į netvarkingas mintis ar 

troškimus, išsivaduoti iš slepiamų kom-

pleksų ar     silpnybių pasaulio, padeda 

įveikti nebrandų kaltės jausmą. Kunigų 

ţaizdos, jei jos patikimos Dievo gailestin-

gumui, tampa malonių šaltiniu kitiems. 

 Prasidėjus Dievo Gailestingumo 

metams lieka linkėti visiems kunigams, 

kad tai būtų asmeninio susitikimo su Die-

vo gailestingumu mūsų silpnumo ir nega-

lios gelmėje laikas. Esu tikras, kad tai pa-

dės kunigiškai tarnystei klausykloje tapti 

dar vaisingesne, taip įgyvendinant mūsų 

ganytojo iškeltus kilnius tikslus mums 

visiems. 

O pabaigoje dar vienas kvietimas – viso 

gyvenimo ar bent jau kunigiškos tarnystės 

metų išpaţintis. Tai – geriausia dovana, 

kokią kunigai gali suteikti savo parapijie-

čiams ar ganomiesiems Dievo Gailestingu-

mo metų proga. Kunigas, kuris suvokia savo silpnumą ir nuodė-

mingumą, jį priima ir Išpaţinties sakramente patiki Dievui, gai-

les t inga jam 

Tėvui, tampa 

regimu Dievo 

gailestingumo 

ţenklu. Toks 

kunigas, sek-

damas Kristu-

mi, nesibjau-

rės ţmogišku 

s i l p n u m u . 

Jokia nuodė-

mė jo nepik-

tins. O tiems, 

kuriuos ji 

atitolino nuo 

Dievo, ras 

šiltų paramos 

ir vilties ţo-

dţių. Jis ne-

begalės grieţ-

tai teisti ir 

kaltinti, nes 

pats patyrė 

Dievo Meilės 

galią, kuria 

nori dalytis su 

savo tikėjimo broliais, ištvermingai laukdamas klausykloje pas 

Dievą sugrįţtančių pasimetusių ir suţeistų avių. 

 

     Br. Mariusz Maria, FGM. 

  

 

 Kl. Egidijus Tubelis, V k. 

 

 Šių metų vasario mėnesį Vilniaus 

Šv. Juozapo kunigų seminarija surengė 

jau tradicinėmis tampančias pašaukimų 

rekolekcijas. Prasidėjusių atostogų metu, 

kai didţioji dalis seminaristų vyko aplan-

kyti namiškių ir paminėti Lietuvos valsty-

bės atkūrimo šventės, jau kitą dieną į se-

minariją atvyko jaunuoliai iš visos Lietuvos. Atvykusiųjų geog-

rafinė kilmė buvo iš tiesų labai plati – Molėtai, Panevėţys, Klai-

pėda, Jurbarkas ir Vilnius.  

Koks yra šių rekolekcijų tikslas? Rekolekcijomis siekia-

ma jauną ţmogų supaţindinti su pašaukimu kunigystei, o tuo 

pačiu priminti ir pašaukimo šeimai kilnumą. Tokį tikslą patvirti-

no ir dalyvių refleksija, įvykusi besibaigiant rekolekcijoms. Ne 

vienas dalyvis prisipaţino, kad tik čia suprato vienodai kilnų 

pašaukimą tiek šeimos gyvenimui tiek ir kunigiškai tarnystei. 

Šiomis rekolekcijos seminarija siekia prisikviesti tuos jaunuo-

lius, kurie mąsto apie kunigystę, kuriems kyla klausimų, domina 

seminaristų gyvenimas ir nori savo gyvenimą įprasminti pagal 

Dievo valią. Rekolekcijas organizavo ir jas vedė seminarijoje ir 

parengiamajame kurse dirbantys kunigai bei diakonas. Tiesa, kai 

kurias atsakomybes prisiėmė ir seminaristai. O dabar apie viską 

nuosekliai ir išsamiai. Rekolekcijos programa prasidėjo ryte: kol 

pirmieji laukė atvykstant paskutiniųjų dalyvių, visi vaišinosi 

kava bei nedrąsiai klausinėjo klierikus apie gyvenimą seminari-

joje. Pasirodţius paskutiniajam rekolekcijų dalyviui visi patraukė 

į konferencijų salę, kur kun. Jurgis skaitė įvadą į rekolekcijas. 

Ugdytojas pristatė rekolekcijų reikšmę, pasidalino patirtimi iš 

pirmųjų savo rekolekcijų bei padrąsino būti atviriems Dievo bal-

sui per visą šį laiką.  
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 Moze, ką Tau reiškia diakono tarnystė?  

 

 Su diakonato reikšme ir prasme rimčiau susipaţinau 

prieš pat šventimus, 

apie tai nemaţai gal-

vojau ir rekolekcijų 

metu. Tai labai svar-

bi Baţnyčiai tarnys-

tė, padedanti vysku-

pui ir kunigams eiti 

savo pareigas, ap-

imanti Ţodţio skelbi-

mą, karitatyvinę 

veiklą ir sakramentų 

teikimą. Man pačiam 

labai patiko sveikini-

mas, kurį gavau iš 

Bernardinų parapijos 

diakonato šventimų 

proga. Jame buvo 

perspausdintas Va. 

Sirijos krikščionių 

tekstas, rašytas apie 

diakono tarnystę. 

Tarp įvairiausių var-

dijamų pamokymų 

diakonams, pavyz-

dţiui: ,,tebūna jis 

tėvas našlaičiams, tepadeda našlėms, tebūnie visų dvasininkų 

patarėjas, telaidoja keliauninkus“, buvo ir tokių: „Susirinkimo 

metu tebūnie budrus ir tevaikšto po baţnyčią stebėdamas, ar 

neatsiras koks nors pagyrūnas, išdaigininkas, smalsus ţiopsoto-

jas ar plepys, ir tokį tečiumpa visiems matant ir 

girdint ir teišmeta lauk, nusipelniusį bausmės, 

kad po to kiti bijotų“.  Bandau įsivaizduoti kaip 

šiandien reikėtų taip išgrūsti didţiąją dalį turis-

tų iš mūsų baţnyčių, kaţkaip baugu darosi...   

 Kitas įstrigęs pamokymas: „jei diakonas 

yra pajūrio mieste, greitai teapvaikšto pakran-

tės vietas, ir jei kartais ten rastų ţuvusįjį laivui 

suduţus, jį teaprengia ir tepalaidoja. Luošius ir 

ligonius teapiplauna, kad jie gautų bent kiek 

atsikvėpti nuo savo negalių. Kiekvienam Baţ-

nyčios vardu tesuteikia, kas jam pridera“. Pri-

siekiau sau, kad vos tik nuvaţiuosiu į Klaipėdą 

ar Palangą, būtinai nulėksiu greitai apeiti pa-

krantės. Visai maloni atrodo tokia diakono pa-

reiga, ypač šiais laikais, kai  suduţę laivai ne-

besimėto ir juolab ţuvę jūreiviai. Tiesa, vienas 

patarimas ypač tinka šiandienai ir įpareigoja 

diakonus rimtam darbui: „tebūna vadovas tų, 

kurie emigravo iš savo gyvenamųjų vietų ar 

kurie yra išvaromi į tremtį“. Panašu, kad kelio-

nėms diakonas turėjo skirti išties nemaţai lai-

ko. Tad tegu klebonai nesipiktina daţnomis 

diakonų išvykomis, juk jų gyslose jau nuo pir-

mųjų amţių tvinkčioja troškimas pagelbėti vi-

siems išvykusiems ir keliaujantiems... Šiuo pagrindu diakonai V 

amţiuje galėjo padaryti net ir šiokią tokią karjerą. Antai, „tas, 

kuris tarp diakonų išsiskiria darbštumu ar patarnavimais, tebūna 

renkamas keliauninkų globėju.“ O kas gi per keliautojų globė-

jas, jei vienoje vietoje sėdi, jei kelias dulkėtas svetimas... 

 Įdomūs tokie diakonų aprašymai: ir juokingi, ir rimti, 

atskleidţiantys, kokie svarbūs ir reikalingi jie yra. O labiausiai 

iš to teksto man patiko paskutinysis sakinys: „Visame kame 

diakonas tebūnie tarsi Baţnyčios akis, dievobaimingai 

ţiūrinti, kad būtų ţmonėms maldingumo pavyzdţiu“. 

Tai graţiausias iš kada nors mano girdėtų diakono tar-

nystės apibūdinimų. Ir prasmingiausias. Tebūna jis 

Baţnyčios akis... Toji, kuri yra pastabi. Kuri neuţsi-

merkia prieš ţmonių vargus ir skurdą, skausmą ir ligą, 

kuri nesigėdija ašarų, kai liūdi kiti. Ir ţėri linksmybe, 

kai visi dţiaugiasi. Kuri meiliai ţvelgia į visus sutik-

tuosius, ir svarbiausia - toji, kurios lėliukėje matomas 

Kristus.  

 

 Mindaugai, priimdamas diakonato šventi-

mus, paţadėjai paklusnumą vyskupui ir pasiryţai 

gyventi celibate. Kaip galėtum atsakyti į populiarų 

mūsų visuomenėje  klausimą: kodėl skaistumas 

diakono gyvenime yra toks svarbus? 

 

 Pirmiausia, diakonui, kunigui, vyskupui santuo-

kos atsisakymas yra teologinė vertybė, primenanti pa-

reigą sekti Kristaus pavyzdţiu. Celibato paţado prieš 

šventimus esmė yra įsipareigojimas nekurti šeimos, o 

rūpintis Dievo ir ţmonių reikalais visomis turimomis 

ţmogiškomis pastangomis. Į populiarų jaunimo klausi-

mą apie celibato svarbą tikriausiai atsakyčiau šventojo 

apaštalo Pauliaus ţodţiais: ,,jei kas nemoka valdyti 

savo namų, kaip jis rūpinsis Dievo Baţnyčia?“ kurie, manau, 

yra labai aktualūs tiek dvasininkui, tiek pasauliečiui , kuris dėl 

įvairų priežasčių nesugeba kurti darnios krikščioniškos šeimos. 

Taip pat šie ţodţiai pabrėţia ir skaistumo svarbą kiekvieno 

ţmogaus gyvenime. Taigi, 

celibatas yra ne našta, bet 

Dievo dovana, padedanti 

kunigui įgyvendinti  savo 

pašaukimą. Kita vertus,   

panaikinus celibatą, uţuot 

padariusios kunigą tikin-

čiųjų dvasios vadu, patarė-

ju, guodėju, pagalbininku, 

vedybos padarytų jį tik 

sakramentų teikėju ir litur-

gu.  

 

 Kaip tavo artimie-

ji išgyveno diakonato 

šventimų iškilmę?  

 

 Mano namiškiai 

diakonato šventimų iškil-

mę išgyveno labai dţiu-

giai, ypač tėveliai, kurie 

negalėjo sulaikyti dţiaugs-

mo ašarų akyse o ypatingai 

tėtis, kuris net nepabijojo 

televizijos ţurnalistei pasa-

kyti: ,,mano sūnus gulėjo kryţiumi... labai verkiau..“. O visi kiti 

mano artimieji negailėjo man padėkos ir pagyrimo ţodţių linkė-

dami, kad ir toliau mane Dievas laimintų pasirinktame mano 

gyvenimo kelyje. 

      

 

 

  

 „Ir niekas nevoţia indu de-

gančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, 

kad šviestų visiems, kas yra namuose. 

Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių 

akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų 

darbus ir šlovintų jūsų Tėvą dangu-

je”. (Mt 5,15-16)  

 

 

 

Perskaičius šią evangelijos ištrauką, norisi kalbėti apie išdi-

dumą, dar labiau, apie pagrįstą išdidumą. Paklausite, kodėl? Tik-

riausiai ne vienas iš jūsų svarstėte apie gyvenimo išmintį, talentus, 

turtus, tikslus, vertybes, ţinojimą. Manau, kad joks kitas sprendi-

mas nėra taip svarbus ir reikšmingas ţmogui kaip tas, kuriuo jis 

save įvertina. Tad ar 

kalbėjimas apie save: 

„esu išmintingas, gabus 

ir turtingas” yra puiky-

bės proverţis, ar teisin-

gas Dievo dovanų savy-

j e  į v e r t i n i m a s ? 

 Evangelijos iš-

trauka aiškiai nurodo, 

kad tai ką turime ge-

riausio, negalime pa-

slėpti po „indu”. 

Asmeninės vertės 

jausmas, arba kitaip 

tariant pagrįstas išdidu-

mas – kaip jau nurodo 

pats pavadinimas – yra 

susijęs su svarbiais 

ţmogaus gyvenimo 

dalykais. Ką tai reiškia? 

 Jau Aristotelio 

filosofijoje atrandame 

tai, kas apibrėţiama 

kaip „etiška tobulybė”. Galima būti išdidţiam tik tada, kai turima 

„etiškos tobulybės” dorybę. Manau, kad galima būti išdidžiam 

savo moraliai teigiamuose vertybėse, arba moraliai teigiamuose 

veiksmuose. Nes moraliai teigiami dalykai ateina iš Dievo. O iš 

Dievo kyla tai, kas priklauso Išganymui ir tobulybei, ir nuolanku-

mas anaiptol nereikalauja, kad ţmogus neigtų, jog turi Dievo do-

vanas ir tuo pat metu be saiko ,,aukštintų” Dievo dovanas kitame 

ţmoguje. Būtent savivertės pobūdis, teigiamas ar neigiamas, turi 

didelės įtakos ţmogaus galvojimui, jo emocijoms, troškimams, 

vertybėms ir tikslams.  

Labai svarbu yra tai, kam demonstruojame savo talentus, 

sugebėjimus, turtus. Manau, kad pagrįstai išdidaus ţmogaus bruo-

ţai atsiskleidţia tame, jog jis nieko ne prašo, skuba padėti kitam, 

yra drovus, nors ir yra apdovanotas Dievo dovanomis. Taigi, turi-

me teisę savo išdidumui, bet ne visada reikia jį demonstruoti. Ma-

nau, kad čia yra labai reikalinga nuolankumo dorybė, kuri kore-

guoja mūsų kompetencijų demonstravimą. 

Asmeninės vertės jausmas yra svarbus dalykas, nes ţmogus 

turintis nepilnavertiškumo jausmą, nesugeba tvarkyti daugelio 

dalykų savo gyvenime. Kiekvienas iš mūsų siekia to, kas mums 

priklauso, tačiau  perdėtai kuklūs ţmonės susilaiko nuo kilnių 

darbų galvodami, kad tam nėra pakankamai subrendę. Ar į tai 

kviečia minėtoji evangelijos ištrauka? Ne. Taigi asmeninės vertės 

jausmas gyvenime yra reikalingas, jis leidţia mums veikti ir nuga-

lėti sunkumus ir trukdţius, kuriuos sutinkame gyvenimo kelyje. 

Skaitant minėtą evangelijos ištrauką, atsiranda taip pat ir 

kontroversiški teiginiai. Nes tie, kurie pernelyg vertina save, yra 

išpuikę. Taip, išpuikę. Išpuikę ţmonės yra kvaili ir nepaţįsta save 

pačių, siekia aukštumų, kurios atneša jiems garbę. O pagrįstai 

išdidus ţmogus, turintis teigiamą savęs vertinimą, nėra lieţuvauto-

jas, nepasakoja apie save nei apie kitus, nes jam nerūpi nei tai, kad 

jį girtų, nei tai, kad kitus peik-

tų. Ţmogus turintis teisingą 

pilnavertiškumo jausmą ne-

privalo apie tai kalbėti ir ro-

dytis kitiems. Aišku, būna 

gyvenime situacijų, kai reikia 

pasakyti ką sugebu, reikia 

parodyti savo sugebėjimus ir 

talentus. Tačiau tai daryti 

reikėtų tik dėl svarbių prie-

ţasčių pvz.: ţmogus ieško 

darbo ir privalo parodyti savo 

kompetencijas.  

 Taigi manau, kad as-

meninės vertės jausmas 

(pagrįstas išdidumas) neprieš-

tarauja nuolankumui. Gerai 

yra būti pagrįstai išdidţiam ir 

tuo pačiu metu turėti kuklumo 

dorybę. Gerai ţinome, kad 

siekimas kaţko didelio pasiti-

kint tik savo jėgomis priešta-

rauja nuolankumui. Tačiau 

siekimas kaţko didelio pasitikint Dievo pagalba, neprieštarauja 

nuolankumui, ypač kai savo nuolankume atsiduodame į Dievo 

rankas. 

Todėl, ugdant savo vertės jausmą turime nepamiršti, kad 

esame Dievo vaikai ir Dievas mus myli. Būtent tokia laikysena 

ţadina pasitikėjimą, kad verta imtis sunkių sprendimų savo gyve-

nime, net tada kai jaučiame, kad tai viršija mūsų jėgas. Mat jei jie 

atitinka Dievo valią, tai Dievas nepaliks mus be savo pagalbos. 

Toks savo vertės supratimas apsaugos mus nuo išpuikimo. Neturė-

sime nuolat rodyti kitiems kokie mes esame geri ir išmintingi. 

 

      Kl. J. Spiridovič, V k. 
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 Arūnai, kaip ruošeisi diakonato šventimams? Kokie 

jausmai tave lydėjo? 

 

 Diakonato šventimams ruošiausi kantriai ir su atsidėji-

mu. Išsiuntinėjau kvietimus namiškiams. Pergyvenau, ar jie 

atvaţiuos, nes iki šiol į seminariją visi kartu dar nebuvo atvaţia-

vę. Labai nudţiugino, kad šį kartą suvaţiavo beveik visi, truko 

tik vieno brolio. Šventimų išvakarėse buvo ir dţiugu ir neramu: 

dţiugu, nes jau ryt šventins, o neramu, nes jaudinausi, kaip pra-

eis visa šventė. Bet labiausiai šventimams ruošė pats Jėzus. 

Prieš šventimus Jis leido patirti nemaţai sunkių išbandymų, 

kuriuos visus Pats ir padėjo įveikti. Ypač vaisingos buvo reko-

lekcijos prieš diakonatą. Jose giliai patyriau Dievo Gailestingu-

mą. Jėzus leido suprasti, kad priima mane tokį nuodėmingą ir 

silpną, ir kad nuolat perkeičia mano silpnumą į savo malonę.  

 

 Kas pasikeitė tavo gyvenime po diakonato šventimų? 

 

 Pasikeitė tikrai nemaţai. Net nesitikėjau, kad taip labai 

pasikeis. Visų pirma bendrystė su Jėzumi tapo glaudesnė. Dar 

labiau Jėzų myliu ir dar labiau noriu Jam pasiaukoti, Juo pasiti-

kėti ir Jam tarnauti. Pasikeitė ir santykis su savimi. Labiau save 

myliu, su didesne atsakomybe prisiimu patikėtą tarnystę, labiau 

branginu tikėji-

mo dovaną, la-

biau puoselėju 

Krikštu gautąjį 

malonės gyveni-

mą .  T a i p  p a t 

pasikeitė santy-

ki s  s u  k i t a i s . 

Lab iau no r i s i 

v i s u s  my l ė t i , 

daryti gera, at-

leisti ir atsipra-

šyti. Tai nereiš-

kia, kad nebūna 

sunku. Būna, bet 

su Jėzumi viskas 

darosi lengva. 

Man šventimai 

yra didţiulė Die-

vo dovana.  J i 

išjudina ir paţa-

d i n a  m a n y j e 

didţiulį troškimą 

aukotis, daryti gera 

ir labai mylėti. Ši 

dovana veda į nuo-

lankumą ir nusiţe-

miną, į supratimą, 

kad neturiu gėdytis 

savo silpnumo, bet 

atvirkščiai, nuolat 

leisti Jėzui jį per-

keisti. Ji moko nuo-

lat likti beturčiu 

dvasioje,  niekad 

nepratur tėti,  kad 

p a t s  J ėzu s  b ū t ų 

vienintelis turtas, 

vien in te l ė  uo la , 

vienintelis neišsen-

kantis stiprybės ir 

dţiaugsmo šaltinis. 

 

 Edgarai, viena iš svarbių diakono pasiuntinybių yra 

Dievo Ţodţio skelbimas. Kokia patirtis, jausmas o galbūt 

išgyvenimas tave lydėjo kai pirmą kartą Šv. Mišių liturgijo-

je teko sakyti pamokslą? 

 

 Nelogiška kalbėti apie patirtį... sakyti pamokslą ėjau be 

patirties. Galbūt reikia klausti, koks jausmas mane lydėjo? Buvo 

neramu, nedrąsu, bet kartu ir gera, nes pagaliau galėjau prabilti 

ţmonėms skelbdamas Dievo Ţodį.  

 

 Tarp daugelio naujų pareigų seminarijoje, diakonai 

turi galimybę pateikti klierikams gaires rytdienos mąsty-

mui. Kaip vertini šią galimybę? Ar tai yra naudinga tau ir 

klierikams? 

 

 Man - neţinau... reikia sėdėti ir ruoštis... o šiuo metu 

darbo ir šiaip turiu: ne tik reikia ruošti mąstymus ir pamokslus, 

diplominį darbą... man čia nauda nebent tai, kad galiu pasivarty-

ti literatūrą, kurios gal net nevartyčiau ir dalintis tuo ką pats 

išmąsčiau. O klierikams kokia nauda? Jie yra gana protingi 

ţmonės ir patys galėtų sugalvoti mąstymo gaires, manau ir be 

mano gairių turėtų apie ką mąstyti. Tai tiesiog galimybė dalin-

tis, nes kiekvienas mąstymas arba pamokslas atspindi pamoks-

laujančio ţmogaus mąstymą, jo mintį ir nuomonę, ir man tai 

patinka. 

 

 

 

DIEVO GAILESTINGUMO LITANIJA 
  

Kyrie, eleison! 

Christe, eleison! Kyrie, eleison! 

Kristau, išgirsk mus! 

Kristau, išklausyk mus! 

  

Tėve, dangaus Dieve,                                    pasigailėk mūsų! 

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve,                                     

Šventoji Dvasia, Dieve,                                          

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,                               
  

Dievo gailestingume, besiverţiantis iš Tėvo būties gelmių,          pasitikiu Tavimi! 

Dievo gailestingume, aukščiausioji Dievo savybe, 

Dievo gailestingume, nesuvokiama paslaptie, 

Dievo gailestingume, iš Švenčiausios Trejybės slėpinio trykštanti versme, 

Dievo gailestingume, ţmogaus nei angelo protu neaprėpiamas, 

Dievo gailestingume, iš kurio liejasi gyvybė ir laimė, 

Dievo gailestingume, pranokstantis dangų, 

Dievo gailestingume, stebuklų ir nuostabiausių dalykų šaltini, 

Dievo gailestingume, gaubiantis visą visatą, 

Dievo gailestingume, nuţengęs į pasaulį Įsikūnijusio Ţodţio Asmenyje, 

Dievo gailestingume, išsiliejęs iš atvertos Jėzaus Širdies ţaizdos, 

Dievo gailestingume, kurio kupina Jėzaus Širdis visiems, ypač nusidėjėliams, 

Dievo gailestingume, nesuvokiamas šventosios Ostijos įsteigimu, 

Dievo gailestingume, įkūręs šventąją Baţnyčią, 

Dievo gailestingume, veikiantis Šventojo Krikšto sakramente, 

Dievo gailestingume, mus nuteisinantis per Jėzų Kristų, 

Dievo gailestingume, mus lydintis visą gyvenimą, 

Dievo gailestingume, labiausiai mus apgaubiantis mirties valandą, 

Dievo gailestingume, mums teikiantis amţinąjį gyvenimą, 

Dievo gailestingume, be paliovos su mumis pasiliekantis, 

Dievo gailestingume, nuo pragaro ugnies mus apsaugantis, 

Dievo gailestingume, regimas uţkietėjusių nusidėjėlių atsivertime, 

Dievo gailestingume, stebinantis angelus ir nesuvokiamas šventiesiems, 

Dievo gailestingume, pakeliantis mus iš visokio vargo, 

Dievo gailestingume, mūsų laimės ir dţiaugsmo šaltini, 

Dievo gailestingume, iš nebūties mus pašaukęs gyventi, 

Dievo gailestingume, visus savo rankų kūrinius apglėbiantis, 

Dievo gailestingume, vainikuojantis visa, kas yra ir dar bus, 

Dievo gailestingume, kuriame visi esame panardinti, 

Dievo gailestingume, išvargintų širdţių švelnus suraminime, 

Dievo gailestingume, vienintele nusivylusiųjų viltie, 

Dievo gailestingume, širdţių atilsi, ramybe išgąsčiuose, 

Dievo gailestingume, šventųjų sielų palaima ir nuostaba, 

Dievo gailestingume, ţadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties, 
  

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie! 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie! 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų! 

 

Melskimės. 

O amţinasis Dieve, Tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas, tad palankiai paţvelk į mus ir būk 

mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigąstume, bet didţiai pasitikėdami atsiduotume Tavo šventajai 

valiai, kuri yra meilė bei gailestingumas. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

 Sausio mėnuo seminarijoje buvo įsimintinas ne vien žiemos šalčiais ir įvairiais darbais, bet ir tuo, jog sugrį-

žusi po žiemos atostogų, seminarijos bendruomenė dalyvavo diakonato šventimų iškilmę, kuri kiekvienais metais 

yra ypatingas įvykis ne tik šeštojo kurso klierikams ir jų artimiesiems, bet taip pat ir visiems Bažnyčios nariams, 

kurie kiekvienais metais su džiaugsmu pasitinka pašauktuosius vyrus, pasiryžusius atsakingai  tarnauti Dievui ir 

žmonėms. Kaip priimama ir išgyvenama ši tarnystė? Kokie džiaugsmai ir sunkumai ją lydi? Apie visa tai klausia-

me mūsų diakonų...  
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 Pasitikėjimas... 
 

 Turbūt kiekvienas ţino, kas 

yra baimė. Juk šis jausmas niekam 

nesvetimas. Kartais jaučiame, kaip 

iš baimės net pradeda linkti kojos, 

o širdis dreba taip, kad, rodos, aky-

se aptemsta. Net ir mums, gyve-

nantiems seminarijoje, tai puikiai 

paţįstama. Bijome daugelio dalykų. Kartais pagristai, kartais – 

be jokios prieţasties. Kyla klausimas, ar yra koks nors vaistas, 

padedantis nugalėti baimę? Jį galime atrasti skaitydami šv. 

Faustinos dienoraštį – tai yra pasitikėjimas (Dien., 1195). 

 Būna akimirkų, kai mus kamuoja depresijos nuodėmė – 

pradedame manyti, kad gyvenime niekas nebegali pasikeisti. 

Tiesa, mus visada slėgs tos pačios problemos, priklausomybės, 

nuodėmės ir, mąstant apie tai, labai lengva prarasti gyvenimo 

dţiaugsmą. Tuomet ypač kyla pagunda nieko nedaryti – vien tik 

„skaičiuoti debesis“, 

nieko gyvenime nekeis-

ti. Išgyvendami tokią 

situaciją tampame labai 

panašūs į išdţiūvusius 

kaulus pranašo Ezechie-

lio knygoje (plg. Ez 37, 

1–14). Išbarstyti kaulai 

priminė dideles kapines. 

 Kartais Ezechie-

lio vizija atspindi mūsų 

šeimų, o kartais ir mūsų 

seminarijos realybę. 

Kiekvienas gyvename 

savo gyvenimą, neturė-

damas laiko kitam, net 

artimiausiems ţmonėms, 

kurso draugams. Nors ir 

kalbame ta pačia kalba, 

negalime susitarti, nes 

trūksta vienybes. Ati-

tolstame net nuo tų, ku-

rie turėtų būti mums artimiausi. Apima dvasinė apatija, nebema-

tome prasmės. 

 Bet, įsikišus Dievui, liūdnas išdţiūvusių kaulų vaizdas 

Ezechielio knygoje radikaliai pasikeičia. Negyviems kaulams 

įsakoma: Klausykitės Viešpaties žodžio! (Ez 37, 4). Naujas jų 

gimimas vyksta iš lėto – pradţioje kaulai atgyja ir triukšmingai 

keliasi, kol galiausiai ant jų nuţengia Šventoji Dvasia. Tuomet 

jie prisikelia gyventi. 

 Dievas yra mūsų gyvybės Viešpats. Savo Dvasios galia 

Jis trokšta mus ištraukti iš mūsų „karstų“ ir tamsybės situacijų, 

depresijos, vienybės stygiaus. Tai irgi vyksta laipsniškai, o Gy-

vybės Dvasią gauname tada, kai klausomės Dievo ţodţio ir jį 

priimame. Tuomet netgi ţmogus, kuriam iki šiol buvome abe-

jingi, tampa artimas ir brangus. Kai Dievas mus apdovanoja 

Šventąja Dvasia (plg. 1 Tes 4, 8), Ji padaro įmanoma tai, kas 

mums iki šiol atrodė visiškai neįmanoma. Taigi, viltis visuomet 

yra! 

 Kaip veikia Dievas, mes galime matyti ir Gailestingojo 

Jėzaus paveiksle. Iš Jėzaus Širdies išeina du spinduliai: balzga-

nas, primenantis vandenį ir simbolizuojantis Šventąją Dvasią, 

bei raudonas, primenantis kraują – gyvybės simbolį. Taigi Jėzus 

dalijasi su mumis savo Gyvenimu ir Šventąja Dvasia, per kurią 

mes gauname Jo gyvybę. Šv. Faustina rašo, kad laimingas yra 

tas, kuris gyvena šiuose spinduliuose, [...] nes jo nepasieks tei-

singa Dievo ranka (Dien., 299). Tai, kad Dievas gali mus išlais-

vinti iš kiekvienos priklausomybės, pabrėţia ir Ps 30 (31), 4: 

,,Viešpatie, Tu ištraukei mano gyvastį iš Šeolo, juk su visais aš 

buvau pakeliui į Duobę, bet Tu sulaikei mane nuo mirties.”  

 Bet tam, kad nesuabejotume Dievo meile, kad nedvejo-

tume laukdami malonės (kartais tas metas mums labai prailgs-

ta), būtinas pasitikėjimas. Jėzus sako ses. Faustinai: „Kaip skau-

džiai mane žeidžia nepasitikėjimas mano gerumu“ (Dien., 

1076). „O kaip aš myliu sielas, kurios visiškai manimi pasitiki – 

viską joms padarysiu“ (Dien., 294). 

 Ţemėje daug šaltinių, bet tik vienintelis niekada neiš-

dţiūsta – tai Dievo Gailes-

tingumas. Iš jo reikia sem-

tis pasitikėjimo indu (plg. 

Dien., 1485). Apie tai 

mums primena ir scena iš 

Evangelijos, pasakojanti 

apie moterį, dvylika metų 

sirgusią kraujoplūdţiu  

(plg. Mt 5, 25–34). Pasiti-

kėdama ji palietė Jėzaus 

drabuţį ir buvo pagydyta. 

Kai mes su tikėjimu glau-

dţiamės prie Jėzaus, iš Jo 

pasklinda gydomoji galia. 

Mūsų dvasinės ţaizdos 

nustoja kraujuoti. Pasitikė-

jimo turime melsti, prašy-

ti, siekti. Jis pagrįstas mei-

le. Kas daug prašo, dar 

daugiau gauna. 

         1937 m. sausio 8 d., 

penktadienį, priėmusi šv. 

Komuniją, ses. Faustina su pasitikėjimu kreipėsi į Viešpatį: 

„Jėzau, aš taip trokštu Tau kaţką pasakyti – [...] kad visos sie-

los, kurios šiandien mirs, išvengtų pragaro ugnies, nors būtų 

didžiausi nusidėjėliai...“ Ir išgirdo atsakymą: „Ţinok, kad pra-

šei manęs didelio dalyko, bet matau, kad tai tau padiktavo tyra 

meilė man, todėl patenkinsiu tavo troškimus“ (Dien., 873). 

 Pasitikėjimas turi didţiulę galią, nes atveria kelią veikti 

Dievui, kuris įstengia atverti net uţketėjusių nusidėjėlių širdis. 

Mūsų pasitikėjimo garantas yra prisikėlęs Viešpats. Jis yra tas, 

kuris, nugalėdamas Piktąją dvasią, sunaikindamas nuodėmės 

galią, nugalėjo neapykantą. Jis atveria ţmogui naujo gyvenimo 

perspektyvą, gyvenimo, kuriame nėra vietos baimei. 

 

      Kun. J. Vitkovski 
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2011 01 8-13 dienomis, pirmąją savaitę klierikams grįžus po Kalėdų atostogų, Vilniaus šv. Juozapo 

kunigų seminarijoje vyko pastoracinė savaitė.  
 

2011 01 08 seminarijoje apsilankė Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro – Muftiato – valdy-
bos pirmininkas, muftijus Romas Jakubauskas, kuris trumpai pristatė pagrindinius Islamo religijos 

aspektus bei papasakojo apie musulmonų bendruomenę Lietuvoje. 
 

2011 01 10-11 dienomis Mykolo Romerio Universiteto lektorė Elena Kosaitė-Čypienė vedė semi-

narą tema „Valstybės teisės pagrindai“. 
 

2011 01 12 klierikai lankė Vilniaus miesto ir rajono mokyklas. 
 

2011 01 13 seminarijoje svečiavosi Lietuvos policijos kapelionų ir žurnalistų bei leidėjų etikos komi-
sijos narys kun. Aušvydas Belickas. Jis klierikus supažindino su žurnalistų etika, etikos komisijos 

veikla, žiniasklaidos santykiu su Bažnyčia. 
 

2011 01 12-13 dienomis klierikai dalyvavo sausio 13- osios atminimui skirtuose renginiuose, ku-

riuos vainikavo šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje už laisvės gynėjus. 
 

2011 01 14 šventimų išvakarėse seminarijos bendruomenei susirinkus koplyčioje būsimi diakonai 
iškilmingai išpažino savo tikėjimą bei visų akivaizdoje prisiekė ištikimybę Dievui ir Bažnyčiai. Po 
šių apeigų prasidėjo adoracija, kurios metu seminaristai, vadovybės nariai ir propedeutinis kursas 

visą naktį meldėsi už būsimus diakonus.  
 

2011 01 15 Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje Jo Ekscelencija vysk. Arūnas Poniš-
kaitis šeštojo kurso klierikams Mindaugui Grendai, Arūnui Kalpakovui, Mozei Mitkevičiui, Sta-

nislovui Valiukevič ir Edgarui Vegiui suteikė diakonato šventimus. 
 

2011 01 15 seminaristai dalyvavo šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje, kurių metu buvo iškilmingai 

pašventintos septynios Dievo Gailestingumo paveikslo kopijos. 
 

2011 01 18 seminarijos bendruomenė svečiavosi ortodoksų šv. Dvasios vienuolyne. 
 

2011 01 22 seminaristai dalyvavo ekumeninėse pamaldose šv. Jonų bažnyčioje. 
 

2011 01 27 seminarijoje lankėsi apaštalinis nuncijus J. E. arkivysk. Luigi Bonazzi. 
  

2011 02 01 visa seminarijos bendruomenė lankėsi pas J. E. Kard. Audrį Juozą Bačkį, švenčiantį savo 

74-ąjį gimtadienį. 
 

2011 02 08 seminarijoje lankėsi Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, kuris seminaristams skaitė 

dvasinę konferenciją. 
 

2011 02 18 J. E. Kard. Audrys Juozas Bačkis Seminarijos koplyčioje aukojo Šv. Mišias bei sakė pa-

mokslą, o po vakarienės susitiko su penktojo kurso klierikais. 
 

2011 02 15 Vysk. Arūnas Poniškaitis aukojo Šv. Mišias seminarijos koplyčioje ir po vakarienės susi-

tiko su seminaristais. 

                                                              Parengė metraštininkas - kl. R. Moisevič, IV k.  
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Šypsokimės kartu 

  

Teologinės mintys  

gimstančios studijų kasdienybėje :) 
 

„Nesusirkime „širdies skleroze“, neužmirš-

kime pirmosios Dievo meilės...“ 

„Bruno Ferrero pasakėlės - tai lietuvių ka-

talikų „niueidžinimas“... 

„Dievas yra žmogaus „navigatorius“, nes vis-

ką mato ir žino. Jei net „prašokame“ gyvenimo 

sankryžas, Jis vėl parodo, kur reikia eiti...“ 

„Kuo „protingesnis“ žmogus, tuo su juo yra 

sunkiau“... 

„Patrologija – tai.. praktiškai - „telefonų“ 

knyga...“ 

„Yra toks Evangelizacijos būdas – jis vadi-

nasi „stadioninis kalbėjimas“... 

„Kartais pamokslininkas turi problemų su 

žodžiu „Amen“... 

„Jn 6 skyrius yra duonos atsiradimo kombi-

natas“... 

„Įdomu, kad galima kalbėti netikinčiai audi-

torijai „neminint Dievo vardo be reikalo“... 

 

Dešimt praktinių patarimų studentams 

norint patirti dėstytojo gailestingumą :) 
 

1. Užmegzti ilgą ir „ne į temą“ pokalbį... 

2. Atnešti kavos „iš aparato“ arba arbatos „iš 

žolelių“... 

3. Padėti dėstytojui prijungti projektorių prie 

kompiuterio... 
 

 

4. Pakviesti papietauti į seminarijos valgyklą... 

5. Visus rašto darbus parašyti ir atiduoti lai-

ku... 

6. Egzamino metu „nuoširdžiai“ ieškoti atsaky-

mo į visus keliamus klausimus... 

7. Į egzaminą atnešti Gailestingojo Jėzaus 

„abrozdėlį“...  

8. Prisipažinti, kad dėstomas dalykas yra jums 

išties įdomus ir esminis... 

9. Pasidalinti su dėstytoju savo konspektais... 

10. Priminti dėstytojui, kad pirma ir paskuti-

nė paskaita yra visada trumpesnė... 
 

Dešimt tinginio gyvenimo taisyklių :) 

   

1. Žmogus gimsta pavargęs ir gyvena tam, kad 

pailsėtų. 

2. Mylėk savo lovą, kaip pats save. 

3. Ilsėkis dieną, kad galėtum miegoti naktį. 

4. Pamatęs besiilsintį padėk jam. 

5. Darbas vargina. 

6. Daryk poryt tai, ką turi padaryti šiandien - 

turėsi 2 laisvas dienas. 

7. Jei koks nors darbas Tave vargina - leisk jį 

padaryti kitam. 

8. Ilgas poilsis niekada nebus mirties priežas-

tis. 

9. Jeigu atsirado noras dirbti - palauk - praeis. 

10. Darbas daro žmogų garbingu, o tinginystė - 

LAIMINGU. 

 


