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Dievas gydo (Benediktas Jurčys)

Kunigas, brolis Evaldas Darulis OFM

ŽMOGUS DIEVO IR LIGOS AKIVAIZDOJE
Kančios išgyvenimas
Kalbėdamas apie ligą ir maldą, kardinolas Jozefas Ratzingeris pažymėjo, kad nors žmogus pašauktas džiaugsmui, tačiau
kiekvieną dieną išgyvena įvairias skausmo ir kančios formas.
Todėl Dievas savo pažaduose apie prisikėlimą skelbia širdies
džiaugsmą, kuris kalba apie išlaisvinimą iš kančių. Taigi Jis yra
tas, kuris išlaisvina iš kančių (Istruzione circa le preghiere per
ottenere da Dio la guarigione, 2000). Dažnai žmogus, kenčiantis dėl ligos ar kitų priežasčių, savęs klausia: kodėl susirgau?
Ką bloga padariau? Už ką Dievas mane baudžia? Kodėl serga
ir kenčia nekalti, ypač vaikeliai? Šie klausimai yra tarsi skirti
Dievui, kuris yra visagalis, tobulas gailestis, absoliuti meilė. Bet
kur ieškoti atsakymų? Gyvename pasaulyje, kuris apstus gėrio
ir blogio, kurį mes laisva valia pasirenkame. Be abejo, mūsų pasirinkimui įtakos turi ir klimatas, ir gyvenimo būdas, ir žmonės,
ir jų pasirinkimai, ir dar daugelis kitų priežasčių. Tačiau mums
labiausiai įtaką turėtų daryti asmeninis susitikimas su Kristumi, kuris, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo
lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties (Fil 2,6–8).
Šį apmąstymą apsunkina žinia, kad ir pats Jėzus, Dievo Sūnus, kančios neišvengė. Ar mums įmanoma jos išvengti, jeigu
Dievo Sūnus ją apglėbė ant Golgotos kryžiaus? Kodėl Dievas –
Jėzus Kristus – jos irgi neišvengė? Kodėl kančia yra būtina? Gal
mums reiktų kalbėti, kaip turėtume išgyventi kančią? Kaip pri6

imti ligą? Akivaizdu, kad kančia yra žmogaus prigimties dalis.
Mokėti priimti kančią – menas. Pranciškus Asyžietis, sunkios
ligos surakintas, kentėdamas ir dėl akių ligos nebegalėdamas
žiūrėti į šviesą, mirties akivaizdoje viltingai giedojo paskutinį savo poemos Kūrinijos garbinimas posmą: Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per mūsų sesę kūniškąją mirtį, nuo kurios
joks žmogus pabėgti negali. Šventajam Pranciškui mirtis yra
stebuklas, ji – prisikėlimas amžinajam gyvenimui, kuriame nebebus nuodėmės, kančios, mirties. Taip savo būtį apmąsto žmogus, pasirinkęs Gėrio kelią. Tokiam kiekvienas išbandymas – ar
liga, ar kančia – jeigu yra Dieve, atneša vaisių. Žmogus, mylintis
Dievą, kančioje subrandina save.
Kaip bebūtų sunku, prisiminkime, kad kančia turi šią pozityvią pusę. Šalia jos yra ramybė, džiaugsmas ir dvasios sveikata. Jėzus, atėjęs į šį pasaulį, gydė ligonių dvasią ir kūnus. Visa
tai perdavė apaštalams, kurie per Bažnyčią tęsia Jėzaus misiją
pasaulyje. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino Dievo karalystė.
Gydykite ligonius, prikelkite mirusiuosius, apvalykite raupsuotuosius, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite (Mt 10,7–8). Per kunigų maldą ir teikiamus sakramentus
Dievas gydo žmogų.

Sakramentai
Sunkios ligos metu žmogus kviečiamas priimti Jėzaus ir Bažnyčios įteigtus sakramentus. Jie yra antgamtinės Dievo malonės
garantas. Išpažintis ir ligonio sakramentas yra gydomieji sakramentai, kurie suteikia žmogui dvasinio bei ﬁzinio išgijimo malonę. Žmogus, visame savo trapume ir skurde nuoširdžiai
išpažindamas nuodėmes, gauna visų išpažintų ir netgi nesuvoktų
bei pamirštų nuodėmių atleidimą, o su ligonio patepimu – iš7

gijimo malonę. Tai padeda žmogui susivokti savyje, nurimti ir
nuoširdžiai atsigręžti į Dievą, kuris jį myli.

Asmeninio ryšio su Dievu link
Dievą tikintys žmonės dažniau jaučia gyvenimo pilnatvę, jo grožį. Dievo garbinimas, malda ir Eucharistija iš esmės keičia žmonių gyvenimus. Dievas tikėjimo kelyje kuria ypatingą asmeninį
ir tikrą santykį su žmogumi konkrečioje gyvenamoje aplinkoje
bei įvykiuose. Žmogus be Dievo savo gyvenime visuomet ima
ieškoti kitų dalykų – Dievo „pakaitalo“. Praktika rodo, kad pacientui, be asmeninio santykio su Dievu išgyvenančiam ligos
išbandymus, dėl įvairių išorinių priežasčių gali būti lengviau sutrikdoma tiek ﬁzinė, tiek dvasinė būklė.
Dievo veikimas žmogaus gyvenime dažnai yra nenusakomas.
Suvokdami, kad Dievas yra asmeninis – visiems ir kiekvienam
iš mūsų – vis tik asmeniškai trokštame ir siekiame to nepakartojamo nuotykio su Juo ir Jame. Jis yra mūsų dangiškasis Tėvas.
Todėl Jį mylėdami turime būti spontaniški, atviri Jo įkvėpimui.
Dievas atskleidžia mums savo slėpinius. Mes atrandame,
kad Dangaus karalystė visų pirma yra mumyse.

Gyvenimas tiesoje
Kiekvieno žmogaus vidinis pasaulis yra gilus. Nors patys tos
gelmės kartais nematome ir net neįsivaizduojame. Dievas žmogui nuolat teikia dvasinio ir ﬁzinio gyvenimo pilnatvę. Malonės
yra „daug“, tačiau jos gauname tiek, kiek esame atsivėrę Dievui.
Dažnai ligos sunkumus patiriantys žmonės atsiduria egzistencinės įtampos lauke. Juos pradeda dominti esminiai gyvenimo
8

klausimai, atsiranda tiesos išsiaiškinimo poreikis, bet geidžiamo
atsakymo savyje neranda. Kodėl? Dėl įvairių priežasčių. Viena
iš jų – mūsų proto galia suvokiamas Dievo įvaizdis yra iškreiptas. Gal kažkuriame gyvenimo laikotarpyje žmogus negavo tinkamo religinio išsilavinimo, patyrė dvasinius sužeidimus.
Kartais žmogus yra labai susiskaldęs, atrodo, kad jame būva
daug asmenybių. Dievo akivaizdoje jis pasimeta, nes nežino,
kuri jo asmenybė yra tikroji. Atsitinka, kad mes nepažįstame
savęs, nes skirtingose aplinkybėse „naudojame“ vis kitą savąjį
„aš“. Tai ypač mums trukdo sutikti Viešpatį tiesoje. Mes slepiame gėdingas savo savybes, norime atrodyti geresni, negu esame.
Taigi mūsų gyvenimuose atsiranda daug vaidybos, nors Dievas
mus pažįsta tokius, kokie esame. Kad nereiktų „vaidinti“, turime
gyventi tiesoje. Jeigu žmogus žinotų, kiek malonių jam yra
paruošęs Dievas, jis ieškotų įvairiausių būdų kaip jas patirti.
Gyvenimas žemėje, nežiūrint skausmo ir karčių išbandymų,
yra Dievo dovana. Gyvendami tiesoje patiriame pilną Dievo
malonę. Ji mums yra gyvybiškai svarbi, kaip maistas, poilsis,
mylimi žmonės ir visa tai, ko mums reikia. Dievo malonė mus
pakeičia. Bet kuo mes labiau užsidarę, tuo sunkiau ją priimame. Gyvenimas be malonės tampa sunkus, atsiranda baimė ir
beprasmybė, nenoras gyventi Dievo vaikų gyvenimą. Kai ateina
Dievo malonė, baimė dingsta. Visa tampa antraeiliais dalykais,
nesvarbu, ar ligonis, ar sveikas, ar turtingas, ar vargšas. Ramybė
ateina tada, kai viską pavedame Dievo valiai. Kad tai įvyktų,
mūsų širdis turi būti laisva. Piktajai dvasiai patinka, kai mes esame užsidarę, kai negalime atleisti sau ir kitiems. Piktoji dvasia
žaidžia su mūsų nuodėmėmis siekdama, kad mes neatleistume,
kad bijotume. Ji nori, kad mums nuolat skaudėtų. Kartais ji viską sujaukia ir padaro taip, kad mes nebematome, neatpažįstame
9

nuodėmės, mes ja pradedame džiaugtis. Nuodėmė tampa maloni
ir svarbi tarsi būtų mūsų gyvenimo moralinė norma. Bet tai yra
melas. Nepasiduokime piktosios dvasios vilionei, sekime tiktai Jėzumi, kurio mokymą įkūnijo Bažnyčia. Tikroji ramybė
ateina per pilnutinį atsidavimą Dievui. Tik Dieve galime suvokti, kad Jis yra vienintelis Gėris; mes esame tie, kuriems
Dievas nori padovanoti visą gėrį.
Ne viskas mūsų gyvenime vyksta pagal Dievo valią. Galime
tarti, kad tik šventojo gyvenimas yra tobulas Dievo valios vykdymas. Jame nėra vietos nuodėmei, nes visą žmogaus gyvenimo
erdvę užima Dievo garbinimas per nuolatinę maldą.

Maldos gyvenimas
Tai gražiausia mūsų pašaukimo žmogiškoji patirtis, suartinanti
mus su visa Dievo kūryba. Per maldą savo gyvenimu atsiliepiame į Dievo mums skirtą vienintelį pašaukimą rūpintis žmonių
sveikata, gerove ir kūrinijos išsaugojimu. Stabtelėkime, pamąstykime, paprašykime Dievo, kad Jis, nuskaidrinęs mūsų mintis,
parodytų tinkamiausią būdą išreikšti save dvasiniame tikėjimo
kelyje. Šv. Pranciškus savo pasekėjams sakė: Broliai, pradėkime viską iš naujo, nes nieko gero iki šiol nenuveikėme. Taip.
Mes esame nusidėjėliai, mums reikia amžinybės Viešpaties
globos. Patys mes neišgelbėsime.
Kasdienės žinios apie skaudžius išpuolius prieš žmonių kilnumą liudija, kaip giliai nuodėmė yra įsikūrusi ne tik žmonėse,
bet ir jėgos struktūrose. Per nuodėmę mes patiriame skaudų atsiskyrimą nuo artimo ir Dievo. Kokios pasekmės mūsų laukia?
Bažnyčia Kūrėjo lūpomis nuolat kviečia žmoniją į atsivertimą, į minčių apie Dievą ir žmogų pakeitimą. Kas mums asme10

niškai yra atsivertimas? Ar tai reiškia, kad būtent dabar turime
naujai peržiūrėti vertybių skalę, suvokti, ką labiausiai vertiname
savo gyvenime, kam daugiausiai skiriame laiko. Dievas yra visko centras. Dievui turiu skirti daugiausiai laiko, jo nešvaistyti.
Dievo Motinos Marijos Sūnaus Jėzaus meilė, kuri ateina į pasaulį, mums dovanoja patį Dievą.
Šv. Pranciškus visus sveikindavo tardamas: Pace e bene!
(Taika ir gėris!) Taika ir gėris – tai Dievo karalystės akimirka, kurią Šventasis patyrė čia ir dabar, žemėje. Tai Jėzaus
testamentas. Jis žino visų mūsų negalių kilmę, todėl sako:
Aš jums duodu savo ramybę. Jo nešama ramybė gydo mūsų
negalias ir ligas.
Atsitinka, kad nešantysis ramybę paprasčiausiai praeina pro
šalį; į mūsų šauksmą niekas neatsiliepia. O gal kartais ir pats
Dievas tyli? Sunku išgyventi Dievo tylą! Mano patirtis liudija,
kad ją įveikti įmanoma tik asmenine vidine tyla. Kas yra Dievo
tyla ir mano vidinė tyla? Būtent šioje abipusėje intymioje tyloje
gimsta naujas santykis – begalinis džiaugsmas duotu gyvenimu
ir nuolatinis noras kalbėti apie Jį visai kūrinijai. Kai Šv. Pranciškus tardavo Dievo vardą, jo visas kūnas ir burna prisipildydavo
begaline meile. Galime mylėti Dievą visomis jėgomis tik tada,
kai visus dalykus, kurie nuo jo atskiria, mes paliekame.
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Kunigas, egzorcistas Edmundas Rinkevičius

PAVOJAI DVASINIO GYVENIMO KELYJE
Nuodėmės suvokimas
Dvasiniame gyvenime reikia ne mažiau budėti ir stengtis nepasiduoti užliūliuojamiems blogio. Ypač dabar, kai visur stengiamasi ištrinti nuodėmės sąvoką arba blogį vadinti gėriu. Nuodėmės
sąvokos nebuvimas tragiškai veikia žmones. Jaunimas sako: Visi
taip daro, tai kodėl aš negaliu. Visi gyvena be Santuokos sakramento, tai kodėl aš turiu tuoktis bažnyčioje? Daug kas dabar
bando pateisinti save, kad neina išpažinties. Jie sako: Aš išpažįstu nuodėmes tiesiog Viešpačiui Jėzui, man nereikia tarpininko – kunigo. O ką pasakė Jėzus? Jėzus, suteikdamas apaštalams
ir jų įpėdiniams galią atleisti nuodėmes, Petrui sakė: Tau duosiu
Dangaus Karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir
danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje (Mt 16, 19).
Apaštalams ir jų įpėdiniams Kristus suteikė galią atleisti nuodėmes Jo vardu, Jo kančia ir mirties nuopelnais. Mes patys negalime sau atleisti, nes ne mes kentėjome ir mirėme ant kryžiaus už
pasaulio išganymą. Bažnyčia gali atleisti tik tam, kuris atsiveria,
arba tam, kurį Kristus palietė savo malone. Kristus nenori duoti atleidimo tam, kas niekina Bažnyčią (iš palaimintojo Izaoko
pamokslo). Neduokite šventenybių šunims ir nebarstykite savo
perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų
pačių nesudraskytų (Mt 7, 6).
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Tarp gėrio ir blogio
Kitas pavojus – pasukti iš kelio. Daug šiandien yra kelių, viliojančių spindinčiomis reklamomis, bet yra vienas teisingas kelias
ir jis yra Jėzus Kristus. Jis sakė: Įeikite pro ankštus vartus, nes
erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda (Mt 7, 13–17). Kas ieško kitų lengvesnių kelių,
neretai pakliūva į sunkias situacijas. Be Kristaus, vien tik vadovaudamiesi savo protu ir jėgomis, labai greitai galime pakliūti į priešingus krikščionybei klystkelius. Juk Jėzus labai aiškiai
sako: Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš
jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite
nieko nuveikti (Jn 15, 5). Vienintelė iniciacija krikščioniui yra
krikštas, visos kitos iniciacijos gali būti iš piktojo.
Pirmoji moteris Ieva nepaklausė Dievo ir pasirinko blogio bei
gėrio pažinimo kelią. Marija ištarė Dievui ,,tebūnie“, kaip ir Dievas, kurdamas pasaulį ir Marijos ,,tebūnie“ per Jos Sūnų, Jėzų
Kristų, pakeitė pasaulį. Ir mūsų ištartas Dievui ,,teesie Tavo
valia“ keistų gyvenimą ir visą mūsų aplinką.
Didžiausias blogis – gyvenimas nuodėmėje. Taip gyvendami
pasiliekame tamsoje. Išeikite kada nors į lauką naktį, kai aplinkui tamsu, ir pamatysite, kad laukuose matosi stabarai, o kai nušviečia saulė, pasirodo, jog tai gražios gėlės. Dievas yra šviesa,
o nusidėję patenkame į tamsą. Nuodėmėje gyvenančio žmogaus
protas yra aptemdytas. Kiek daug gero ir gražaus galėtų nuveikti
žmogus, gyvenantis Dievo malonėje. Tie, kurie pyksta, laiko
savyje neapykantos, keršto mintis, nuoskaudą, griauna savo
gyvenimą, ardo sveikatą. Netgi tose šeimose, kur pykstasi tėvai, gali nuolat sirgti vaikai. Nuodėmėje gyvenantis žmogus yra
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kaip apvožtas kubilu. Jo nepasiekia kitų žmonių geri patarimai,
kunigo žodžiai Šv. Mišių metu. Jis girdi, bet nesupranta, apie ką
čia kalba, ir negauna jokios dvasinės naudos.
Gyvename laikais, kai pasaulyje vyksta daug blogio, jau nekalbant apie stichines nelaimes: potvynius, žemės drebėjimus,
uraganus, miško gaisrus... Visa tai neišvengiami dalykai ir nuo
žmogaus mažai priklauso. Bet kasdien girdime apie žmonių padarytą blogį, o tai yra nuodėmės pasekmės. Kasdien pranešama
apie žudynes įvairiose pasaulio vietose – tiek pavienių asmenų, tiek masines. Nesiliauja konﬂiktai pasaulio valstybėse, kurie
veda į dar didesnį susipriešinimą ir visišką aklavietę. Dėl to žūsta šimtai tūkstančių žmonių, milijonai pabėgėlių.
Kita problema – korupcija, kontrabanda, neteisingumas, narkotikai. Visa tai kyla iš nepagarbos žmogui, gobšumo ir kitų
nuodėmių. Taip atsiranda žmogaus protui ir prigimčiai priešingi
įstatymai. Žiniasklaida taip pat nuolat prisideda skleidžiant informaciją apie blogį.
Negalima gyventi neapykantoje, apgaulėje, mele. Tik meilė
gali mus išgydyti. Neapykanta, nuoskauda, įtarinėjimai, savęs
ar kitų kaltinimas gali sukelti depresiją, psichosomatinius susirgimus ar net onkologines ligas. Šv. Raštas moko: Atleiskite ir
jums bus atleista, duokite ir jums bus duota. Labai svarbu mokėti atleisti sau. Kaltinimas yra iš piktosios dvasios. Viešpats
mūsų nekaltina, nes mus atpirko savo kančia ir mirtimi ant
kryžiaus.

Tikėjimų ir priklausomybių labirintuose
Mano pastogė lyg palapinė, piemenų nugriauta ir numesta šalin
nuo manęs. Mano gyvenimą tu baigei austi kaip audėjas, nukirpai mane it paskutinį siūlą nuo šeivos. Dieną ir naktį tu vedi
15

mane į pabaigą (Iz 38, 12). Kaip ramiai šios Šv. Rašto eilutės
kalba apie gyvenimo pabaigą. Tai visiškai natūralu. Jeigu įžiebei
ugnį, tai ji kažkada turės užgesti, nors ir kaip norėtųsi ją išlaikyti ilgiau. Kiek daug dabar nulūžusių vynmedžio šakelių, kurios
seniai nebeduoda vaisių, o tik egzistuoja. Ir stebisi: Kodėl man
dabar taip blogai sekasi, kodėl kenčiu baimę, kodėl nemiegu
naktimis. Reikia tik prisiminti Gyvenimo šaltinį Kristų ir paprašyti Jį Gyvojo vandens.
Kai į mane kreipiasi žmonės, aš visada paklausiu, ar jie yra
tikintys. Nes jeigu žmogus tikintis, tai jam daug greičiau galima
padėti, o netikintį reikia pirmiausia evangelizuoti. Be tikėjimo
žmogus neturi motyvo mylėti, atleisti, gyventi. Labai svarbios
trys Dieviškosios dorybės: tikėjimas, viltis ir meilė. Tikėjimas
reikalingas, kol gyvename šioje žemėje. Amžinybėje tikėjimo
nereikės, nes tai, ką dabar tikime, – regėsime. Dėl tikėjimo mes
turime viltį net ir juodžiausiose gyvenimo aplinkybėse. Sibiro
tremtiniai pasakojo, kad gyvenant nežmoniškomis gyvenimo sąlygomis juos palaikė tik tikėjimas ir viltis. Viltis – žemiškojo gyvenimo palydovė. Amžinybėje nereikės ir vilties, kadangi visos
viltys išsipildys. Liks tik meilė, nes Dievas yra Meilė. Kas myli
Dievą ir artimą, tas myli ir save patį. Labai dažnai sutinkame
žmonių, kurie kokiu nors būdu žaloja save: prisiveria daugybę
auskarų į nosį, ausis, dažo plaukus ryškiomis spalvomis, tatuiruoja kūną. Visi, kurie nemyli Dievo, yra nepatenkinti savimi ir
nemyli savęs. Kūnas – Šventosios Dvasios šventovė, todėl negalima jo darkyti. Kas gerbia save, tą gerbia ir kiti žmonės.
Dažnai daugybė pavojų tyko jaunų žmonių. Tai satanistiniai
interneto puslapiai ir muzika, būrimai kortomis, spiritizmas, horoskopai, magija, numerologija, lošimai, narkotikai, alkoholis ir
kt. Norint viso to išvengti, reikia sąmoningo tikėjimo, ko labiausiai ir trūksta. Tada, norėdami užpildyti dvasingumo spragas, pa16

siduodame į įvairias sektas, parapsichologiją, ateities spėliojimą.
Daug pavojų slypi įvairiuose tikėjimuose. Netgi taip vadinamoje pagonybėje. Nors niekas nežino, koks tada buvo tikėjimas. Pirmųjų amžių krikščionys sutikdavo geriau mirti kankinio
mirtimi, negu garbinti stabus. Stabų garbinimas yra visuose
nekrikščioniškuose tikėjimuose, kurie brukami Lietuvoje.
Stabus garbina naujieji pagonys. Jie garbina ąžuolus, šventas giraites, akmenis. Kitų tikėjimų išpažinėjai garbina netgi
gyvūnus (kaip indai – karves) ir rankomis padarytus stabus.
Pas mus Lietuvoje – Merkinės piramidę, kitas abejotinas,
Bažnyčios nepripažintas vietas. Jeigu norime būti tikrais katalikais, turime laikytis katalikų Bažnyčios mokymo. Parsiveža
žmonės Budos statulėlių, iš Egipto – sﬁnksų, katinų, drambliukų,
ir tiki, kad tai jiems padės. Iš Turkijos parsiveža ant grandinėlės pakabintą akį ir nešioja ant kaklo, tikėdami, kad ji apsaugos.
Taip pat naudoja ir daug kitų, net satanistinių, ženklų to nežinodami. Taigi krikščionys turi žinoti, ką galima pakabinti ant grandinėlės ir nešioti. Nevalia vieną dieną kažkur garbinti stabus, o
paskui sekmadienį kaip niekur nieko ateiti melstis į bažnyčią. Išėjus į kitą tikėjimą, reikia su vyskupo leidimu sugrįžti į katalikų
tikėjimą. Deja, daugelis tikinčiųjų tiki reinkarnacija, Sai Babą,
Vasaranovičių ir kitus, skelbiančius pasaulio pabaigą, ar dar kokius nors „pranašus“, ir stebi, kas čia bus teisus. O tada renkasi,
su kuo pasilikti. Tokius, kurie garbina stabus, Šv. Raštas vadina
„kekšėmis“ (Oz 2, 1–25).
Galbūt didžiausias šiuolaikinio žmogaus priešas yra priklausomybės. Jau vaikai turi ne vieną priklausomybę. Pradedant priklausomybe šokoladui ar koka kolai, baigiant lošimais, narkotikais, kompiuteriu ir t. t. Panašios ir suaugusiųjų priklausomybės
(rūkymas, alkoholis, seksas, narkotikai, lošimai ir kt.), tik kartais
su didesnėmis pasekmėmis. Ar įmanoma viso to atsikratyti? Su
17

DIEVO MALONĖS ŽENKLAI
Ar galime išganyti savo sielą ir tapti tobuli vien tik savo jėgomis? Žinoma, be Dievo malonės nieko negalime. O kas yra Dievo malonė? Tai antgamtinė pagalba išganyti sielai. Skiriamos
dvi malonės rūšys: pašvenčiamoji ir veikiamoji.
• Pašvenčiamoji malonė teikia mūsų sielai dieviškosios gyvybės ir daro mus Dievo vaikais.
• Veikiamoji malonė padeda mums atlikti gerus darbus, išvengti blogio.
Dievo malonę galime gauti per sakramentus, maldą ir gerus
darbus.
Kristaus įsteigtieji regimieji ženklai (katalikų Bažnyčios sakramentai), su kuriais gauname Dievo malonę: Krikštas, Sutvirtinimas, Švenčiausias Sakramentas, Atgaila arba susitaikinimas, Ligonių patepimas, Kunigystė, Santuoka.

Krikštas

Dievo pagalba viskas įmanoma. Reikia melstis ne prašant mesti
priklausomybę, o prašant ugdyti valią, kad galėtum atsikratyti
žalingo įpročio. Tada Dievas padės. Gyvendamas priklausomybės įtakoje, žmogus gyvena nuodėmėje, todėl pirmiausia reikia
išpažinti nuodėmę ar nuodėmes, o tik tada melsti Viešpaties pagalbos. Dažnai per priklausomybes žmogų gali užvaldyti ir
piktoji dvasia. Todėl toks žmogus dažnai jau neįstengia prisikelti savo jėgomis. Tada reikia ryžtingos valios ir radikalaus gyvenimo pakeitimo, maldos bei Dievo pagalbos.
18

Krikštas įveda mus į sakramentinį gyvenimą. Senovėje buvo
krikštijami suaugę, įtikėję žmonės, dabar krikštijami kūdikiai
tėvų prašymu. Jeigu tėvai įsipareigoja vaiką auklėti krikščioniškai, sąmoningai, suprasdami savo pareigą, yra gerai. Bet vaikas
gali būti pakrikštytas ir vėliau, negauti jokio krikščioniško auklėjimo. Krikštas atleidžia gimtąją nuodėmę, o jeigu krikštijamas suaugusysis, tada atleidžiamos visos nuodėmės, padarytos
iki krikšto, suteikiama Šventoji Dvasia. Tačiau tas sakramentas
gali likti tarsi gražiai supakuota dovanų dėžutė, kurios neišpakuojame. Ir taip žmogus, turėdamas Dievo dovaną, per visą gyvenimą gali jos nepanaudoti. Krikštas yra reikalingiausias sa19

kramentas, nes jis mus padaro Dievo vaikais, Dievo malonių
paveldėtojais, be jo niekas negali priimti kitų sakramentų.

Sutvirtinimas
Kartu su Sutvirtinimo sakramentu gauname Šventosios Dvasios
dovaną, jeigu šį sakramentą priimame būdami malonėje, t. y. be
nuodėmių. Sutvirtinimo sakramentas paženklina sielą nauja neišdildoma žyme, kuri krikščionį daro panašesnį į Kristų – tobulą Dievo garbės skleidėją. Pakrikštytasis gauna malonių, kurios
jam padeda tikėti, o sutvirtintasis gauna malonių, padedančių
tikėjimą išpažinti, ginti ir skleisti. Šventoji Dvasia sutvirtintojo
sielai teikia ryžtą, džiaugsmą ir užsidegimą skelbti Kristų. Jeigu
žmogus nejaučia džiaugsmo, tai su juo kažkas negerai, jo sąžinė
nerami. Šv. Raštas kalba apie septynias antgamtines Šventosios Dvasios dovanas, palengvinančias mums atlikti kilnius
ir vertus nuopelnų veiksmus. Tai – išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, žinojimas, pamaldumas, Dievo baimė.

Švenčiausias Sakramentas. Šv. Mišios
Švenčiausias Sakramentas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus
tikras Kūnas ir Kraujas duonos bei vyno pavidalu. Jėzus įsteigė
Švenčiausią Sakramentą per Paskutinę vakarienę ir Kunigystės
sakramentą, suteikdamas apaštalams galią „tai daryti Jo atminimui“. Jėzus, žinodamas, jog atėjo metas jam iš pasaulio keliauti
pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo
meilę iki galo (plg. Jn 13, 1). Savo kančios išvakarėse, per Paskutinę vakarienę, Jėzus meldėsi su apaštalais, skaitė ir aiškino
jiems Šventąjį Raštą. Tada paėmė duonos, ją laimino, laužė ir
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davė savo mokiniams tardamas: Imkite ir valgykite jos visi, nes
tai yra mano Kūnas, kuris už jus atiduodamas. Paskui paėmė
taurę su vynu ir tarė: Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė
Naujosios ir amžinosios Sandaros mano Kraujo, kuris už jus ir
visus išliejamas nuodėmėms atleisti (plg. Mt 26, 26–29). Kristus
per Paskutinę vakarienę su apaštalais paaukojo pirmąsias Mišias. Savo rytdienos kruvinąją auką atkėlė į išvakares. Paaukojo savo Kūną ir Kraują sakramentiniu būdu ir tai įsakė daryti apaštalams Jo atminimui. Per kiekvienas Šv. Mišias vieną
kartą įvykusi kruvinoji auka Didįjį penktadienį atkeliama į
dabartį sakramentiniu būdu. Kryžiaus auką vainikuoja Kristaus prisikėlimas, rodantis, kad Amžinasis Tėvas priėmė Sūnaus
pasiaukojimą.

Atgaila (susitaikinimas)
Gyvendami žemėje neišvengiame klaidų ir kalčių, padarome
nuodėmių. Kad po krikšto padarytas nuodėmes nuplautume, turime eiti išpažinties. Tai vadinama Atgailos arba susitaikinimo
sakramentu. Per sunkią nuodėmę galime prarasti pašvenčiamąją
Dievo malonę. Kančia ir mirtimi ant kryžiaus Kristus pelnė nuodėmių atleidimą visai žmonijai, bet, norėdami asmeniškai gauti
padarytų nuodėmių atleidimą, turime eiti išpažinties. Atgailos
sakramentu Dievas atleidžia mums nuodėmes ir amžinąją bausmę už jas, grąžina pašvenčiamąją malonę arba pagausina ją ir
teikia veikiamųjų malonių, kurios padeda taisytis. Ne veltui šis
sakramentas vadinamas Susitaikinimo sakramentu. Kristus pats
atleisdavo nuodėmes besigailintiems ir pasitaisyti trokštantiems
žmonėms. Prisikėlęs iš numirusių, Jėzus suteikė apaštalams ir
jų įpėdiniams galią Dievo vardu išrišti tikinčiuosius iš nuodė21

mių: Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos
bus atleistos, o kam sulaikysite – sulaikytos (Jn 20, 22–23). Kad
apaštalas ar kunigas žinotų, ką galima išrišti, o ko ne, penitentas privalo jam išpažinti, ką yra padaręs ir ar pažada pasitaisyti,
atsiprašyti, ar gailisi dėl nuodėmių, ar žada atlyginti padarytas
skriaudas, vengti progų, vedančių į nuodėmes. Todėl nuo pirmųjų krikščionybės amžių turime Bažnyčioje išpažintį, kuri
pradžioje buvo vieša, o vėliau tapo slapta. Išpažinties kelias ne
vienam sunkus todėl, kad tarp nusidėjėlio ir Dievo yra kunigas.
Tačiau tik kunigo buvimas suteikia nusidėjėliui gauto nuodėmių atleidimo tikrumą. Kunigo teikiamas išrišimas yra danguje
įvykstančio nuodėmių atleidimo regimas ženklas. Ką nusidėjėlis
pasako kunigui per išpažintį, lieka amžina paslaptis. Kad išpažintis būtų gera, reikia žinoti penkias atgailos dalis: atsiminti
savo nuodėmes; gailėtis dėl nuodėmių; tvirtai pasiryžti nebenusidėti; atlikti išpažintį; atsilyginti ir taisytis. Norėdami
atsiminti nuodėmes, tikriname savo sąžinę ir klausiame savęs,
ar gerai vykdome Dievo ir Bažnyčios įsakymus, ar tinkamai atliekame savo pareigas šeimoje ir darbe. Kai kurie žmonės sako,
kad neturi nuodėmių. Šv. Apaštalas Jonas įspėja: Jei sakytume,
jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save, ir nebūtų mumyse tiesos (1 Jn 1, 8). Iš tikrųjų žmonės išpažinties neina ne
todėl, kad neturi nuodėmių, bet kad nenori jų atsikratyti. Reikia
išpažinti ir sunkių nuodėmių skaičių, kiek kartų padaryta nuodėmė. Svarbiausia Atgailos sakramento dalis, arba sąlyga,
yra gailestis. Jeigu žmogus nesigaili, tai kunigas negali duoti
išrišimo. Toks žmogus dar nepasiruošęs taisytis.
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Ligonių patepimas
Ligonių kūno ir dvasios jėgoms sustiprinti, jų kentėjimams pašvęsti, sveikatai sugrąžinti ar mirties kovai laimėti Kristus įsteigė Ligonių patepimo sakramentą, apie kurį rašo apaštalas šv. Jokūbas: Kas nors pas jus serga? Te pasikviečia Bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties
vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista (Jok 5, 14–15). Daug kas
klaidingai mano, kad priėmęs šį sakramentą žmogus turi mirti,
todėl vengia laiku pakviesti kunigą. Tai didelė klaida. Priešingai, Patepimo maldomis pirmiausia prašoma sveikatos. Sakramentais aprūpintas ligonis atgauna sąžinės ramybę, pasitikėjimą, todėl gali geriau pasinaudoti gydymu. Ligoniai,
ypač sergantys ilgai, gali apaštalauti, jungdami savo skausmus ir
negalias su Kristaus kančia už nusidėjėlių atsivertimą ir įvairius
Bažnyčios reikalus.

Santuoka
Tai Dievo ir Bažnyčios liudytojų akivaizdoje vyro bei moters
duota priesaika visą gyvenimą vienas kitą mylėti, gerbti ir susilaukti vaikų bei juos ugdyti. Santuoka, kurią vyras ir moteris
sudaro visam gyvenimui kaip bendrą sąjungą, skirta sutuoktinių
gėriui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Esminės santuokos savybės, kurios turi būti žinomos ir besąlygiškai priimtinos besituokiantiems krikščionims, tai santuokos vienumas ir neišardomumas. Kitaip tariant, santuoka sudaroma tik vieną kartą ir
jokios žmogiškos jėgos negali būti išardyta. Santuokinį ryšį
įtvirtino pats Dievas, tad sudaryta pakrikštytųjų santuo23

ka niekada negali būti panaikinta: Taigi jie – jau nebe du, o
vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus te neperskiria
(Mt 19, 6). Santuokoje vyras ir moteris yra lygiateisiai, vienas
kitam atsidavę, tarnaujantys ir pasiryžę būti atviri gyvybės dovanai bei drauge auginti vaikus. Santuoka, kurioje vienas iš sutuoktinių vengia turėti vaikų, gali būti panaikinta.
Kodėl reikia priimti Santuokos sakramentą? Vyro ir moters meilėje atsispindi Dievo bei žmogaus, Kristaus ir Bažnyčios
meilė. Kaip Dievas ištikimas žmogui, taip vyras ir moteris Dievo akivaizdoje apsisprendžia vienas kitą visą gyvenimą mylėti,
rūpintis bei globoti – priima Santuokos sakramentą. To reikia
vyro ir moters sąjungai, vaikų gerovei bei saugumui, kad jie užaugtų mylimais ir mylinčiais žmonėmis. Gyventi kartu be Santuokos sakramento yra nuodėmė. Tokioje poroje vyras ir moteris
negerbia nei savęs, nei vaikų, nei kito asmens, nei paties Dievo,
kuris dovanojo unikalų ir vienintelį gyvenimą, kad prisiimtume
atsakomybę už savo bei kito žmogaus ateitį. Intymūs santykiai
be Santuokos sakramento yra melavimas, nes kūno kalba išreiškiamas troškimas dovanoti save, imtis atsakomybės ir gerbti
vienas kitą, o iš tiesų asmenys neprisiima jokių įsipareigojimų
vienas kitam, tampa aistrų patenkinimo priemone.
Kas gali priimti Santuokos sakramentą? Santuokos sakramentas teikiamas vyrui ir moteriai, kurie yra dar nesudarę galiojančios bažnytinės santuokos, myli vienas kitą ir yra tvirtai
apsisprendę, išreiškia abipusį sutikimą visam gyvenimui kurti
krikščionišką šeimą, gimdyti bei auginti vaikus.
Santuokos sakramento simboliai:
Priesaika. Tai laisvas, tvirtas, Dievo ir žmonių akivaizdoje
viešai paskelbtas pasižadėjimas vienas kitam visada išsaugoti
ištikimybę, laimėje ir varge, sveikatoje ir ligoje – visą gyvenimą
vienas kitą mylėti ir gerbti.
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Žiedas. Žymi ištikimybę, įsipareigojimą ir nesibaigiančios
meilės pasirinkimą.

Kunigystė
Tai paties Kristaus apaštalams ir jų įpėdiniams bei pasirinktiems
pagalbininkams ypatingu ženklu ir galia pavesta pasiuntinybė
Bažnyčioje toliau tęsti Viešpaties tarnystę. Kunigystės sakramentas apima tris laipsnius: vyskupystę, kunigystę ir diakonatą
(apie tai plačiau rašoma Katalikų bažnyčios katekizme). Bažnyčios tradicijoje apaštalų įpėdiniai vyskupai savo kai kurias
tarnystes perdavė jiems pavaldiems kunigams, kurie įvairiose
srityse atlieka jiems pavestą pasiuntinybę bendruomenėje, visada išsaugodami vienybę ir bendradarbiavimą su savo Ganytoju. Kunigai gali teikti Krikšto, Susitaikinimo, Eucharistijos,
Santuokos, Ligonių patepimo sakramentus, vyskupui leidus,
tikintiesiems gali teikti ir Sutvirtinimo sakramentą. Diakonams šventimais suteikiama teisė tarnauti specialiose pasiuntinybėse: skelbti Evangeliją, pamokslauti, talkininkauti Dievo
garbinimo apeigose, vadovauti pastoracijai ir gailestingumo,
meilės darbams, teikti Krikšto, Santuokos sakramentus, šventinti maldingumą skatinančius daiktus. Iki šiol Lietuvoje diakonais buvo šventinami tik besiruošiantys kunigystei, tačiau
katalikų Bažnyčioje nuolatiniais diakonais gali būti pašventinti ir vedę vyrai, jei jie tinkamai šiai tarnystei pasirengia.
Informacija parengta naudojantis leidiniu: Katalikų bažnyčios katekizmas. Vilnius, 2012, 982 p.
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Kunigas, brolis Benediktas Jurčys OFM

DIEVAS GYDO
Kas iš mūsų netroško išsigydyti ar būti išgydytas? Bet ar mes
visi stengėmės suprasti ligos prasmę? Koks yra mūsų santykis
su liga? Ji paliečia kiekvieną. Bažnyčios tradicija apie ligą kalba, kaip apie žmogaus vienijimąsi su Kristumi ir sielos nušvitimą. Liga yra intensyvios maldos išskirtinis metas, o ligonio
artimiesiems praktikuoti meilę. Štai mano širdis ir lūpos atsivėrė
Jėzui, į Jį kreipiuosi:

ėzau, daugybė tavo atliktų pagydymų rodo, jog Dievas
labai rūpinasi ir kūnišku žmogaus gyvenimu.
Tu esi kūno ir sielos gydytojas. Tu buvai siųstas skelbti gerąją
naujieną vargdieniams ir vaduoti prislėgtųjų.
Vėliau Tu siuntei į pasaulį savo mokinius, suteikdamas jiems
galią: „Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikalkite mirusius, apvalykite raupsuotuosius,
išvarinėkite demonus.“
Jėzau, dabar mano kūnas dega nuo ligos skausmų, o visos
mano pasveikimo viltys tirpsta ir aš džiūstu kaip žolė, bet žinau:
„Dievui nėra negalimų dalykų.“
Meldžiu Tave, užtariant Tavo Šventajai Motinai, skaisčiausiajai Mergelei Marijai, ir mažesniajam mūsų broliui, stebukladariui Šventajam Pranciškui, malonės šlovinti Tave maldos žodžiais.
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UŽRAŠAMS

ėzau,
Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi pagalbos ir tu mane išgydei.
Viešpatie, Tu išvedei iš mirusiųjų buveinės mano sielą, nes su
visais buvau pakeliui į kapą, bet Tu sulaikei mane nuo mirties.
Viešpatie, Tu – mano šviesa ir išgelbėjimas, tad ko turėčiau
bijotis?
Viešpatie, Tu – mano gyvenimo tvirtovė, tad kodėl turėčiau
drebėti?
Amen.
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Šv. Pranciškaus onkologijos centras – tai pelno nesiekianti viešoji
įstaiga, kurios misija – sielovada, profesionali ir savanoriška psichosocialinė pagalba onkologiniams ligoniams bei jų artimiesiems, visuomenės švietimas.
Centre onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems teikiama:
Dvasinė pagalba, reikalinga atkuriant darną dvasiniame gyvenime.
Pokalbiams ir asmeniniams susitikimams, ligonių pastoracijai lankytojus priima Mažesniųjų brolių ordino šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno broliai.
Psichologinė pagalba, padedanti sušvelninti psichologines ligos pasekmes ir išgyventi ligos sukeltus sunkumus. Lankytojams teikiamos
individualios konsultacijos, veikia savigalbos grupės.
Informacinės paslaugos suteikia galimybę gauti reikalingą informaciją apie onkologines ligas, jų gydymo būdus ir kt.
Socialinis darbuotojas teikia individualias konsultacijas apie reikalingą socialinę pagalbą, sprendžiant ligos nulemtas socialines problemas.
Papildomos terapijos (muzikos, dailės, šokio ir kt.) sukuria teigiamas
emocijas, padeda įveikti stresą, gerina ﬁzinę, dvasinę sveikatą ir kt.
Visos paslaugos teikiamos nemokamai.
Laukiame visų, nežiūrint rasinių, kalbinių, religinių arba kitų panašių
skirtumų.
Darbo laikas: I–V 10.00–17.00 val.
Adresas: Savanorių g. 4, LT-92291 Klaipėda
www.onkocentras.lt
www.viltiesbegimas.lt
Pagalba, paslaugos ir papildomos terapijos teikiamos nemokamai.
Centre kviečiame apsilankyti ir tuos žmones, kuriems reikia ilgesnį
laiką laukti paslaugų ar procedūrų šalia centro esančiose ligoninėse.
Kita informacija apie pagalbos sergantiesiems vėžiu organizacijas:
www.pola.lt

