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įstaiga, kurios misija – sielovada, profesionali ir savanoriška 
psichosocialinė pagalba onkologiniams ligoniams bei jų 
artimiesiems, visuomenės švietimas.
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Leidinys „Viltis gydo“ yra skirtas žmonėms, susirgusiems onkologine 

liga, jų šeimos nariams, artimiesiems, draugams.

Leidinio tikslas – pasakojant vėžio ligą įveikusių žmonių istorijas ir 
tikėjimo liudijimus, suteikti viltį gyventi.
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VILTIES VIETA LIGOS NAKTYJE...

Susitelkę klausimai „prašosi“ viešo aptarimo, iš kurių šiandien, mano gal-
va, svarbiausia yra viltis. Kiek teko patirti, ligos atveju, viltis, jeigu ją 
ligonis išvis turi, apribojama arba tiesiog nukeliama į privačią, individu-
alią sritį, sutapatinant ją su iliuzija pasveikti. Dabar pats metas kalbėti, 
kad viltis ypatingu būdu kuria ligonio santykį su gydymo procesu ir, 
žinoma, priartina pasveikimo horizontą. 

Privalu kalbėti apie ligonio sugebėjimą dvasiškai ir psichologiškai pri-
sitaikyti organinės ligos atveju. Ši sritis mažai studijuota. Dar visai 
neseniai dalis gydytojų onkologų nepalaikė idėjos Klaipėdoje kurti 
Šv. Pranciškaus dvasinės pagalbos centrą onkologiniams ligoniams 
ir jų artimiesiems. Apskritai Lietuvoje jau įvyko proveržis ligoninės 
palatoje matyti ne vien tik fizinį žmogaus kūną; o kunigo kapeliono 
apsilankymas nebėra „paskutinio patepimo“ ženklas ligoniui, bet fi-
zinės sveikatos sustiprinimo ritualas. Viltis – ne mirčiai, o gyvenimui. 
Vilties perspektyva yra egzistencinė. Tačiau, reikia pasakyti, kol kas 
ekonominiai faktoriai nepaiso žmogiškųjų faktorių dėl tariamo sveiko 
proto pozicijos ir brangių vaistų paieška nustelbia viltį.

Mūsų dvasinio badmečio laikais krikščioniškoji antropologija buvo ap-
leista, atmesta, bet tai nereiškia, kad įvairios psichologijos teorijos 
kompensuoja jos trūkumą. Šiandieną stengiamasi visas pajėgas vie-
nyti vardan žmogaus sveikatos. Biologija neatmeta neapčiuopiamų 
dvasinio žmogaus bruožų, kaip antai: mintis, valią, baimę, emocijas, 
meilę, tikėjimą. Prisilietimas prie dvasinio žmogaus padeda geriau pa-
žinti ligonį, gydytojams tai atveria naujas galimybes teisingai įvertinti 
ligos iššūkius ir pritaikyti gydymą. 

Labai svarbu įsiskverbti į žodžio „viltis“ kilmę. Lotynų kalbos žodžio „spes“ 
turinys suteikia klausytojui erdvės sąvoką, atvertį, atsivėrimą. Prieš 
2 tūkstančius metų šis žodis nereiškė pasyvaus laukimo, bet tiesiog 
paraidžiui kvietė sukurti erdvę tam, kuris atvyksta. Viltis yra žymiai 
daugiau už pasitikėjimą rytdiena. Viltingam žmogui rūpi kaip geriau 

pasitikti rytdieną. Daugelis žino, kad onkologinės ligos kontekste viltis 
įtakoja gydymą, bet klausimai: kaip tai vyksta, kada ir kodėl lieka ne-
atsakyti, jeigu neįvertinamas žmogaus santykis su Dievu ligos naktyje.

Brolis Benediktas Jurčys OFM

© Edžio Jurčio nuotrauka
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KARTU KELYJE Į VILTĮ

Ne per seniausiai teko išgirsti Kazio Sajos mintį: „Kol paukštelis čiulba – 
gyvena, kuomet nutyla – gyvenimą suprasti pradeda“. Panašiai ir 
žmogus, kolei nėra sustabdomas bėga per gyvenimą net nesusimąs-
tydamas kaip stipriai yra Dievo mylimas ir apdovanotas. Mes priima-
me visa ką turime – šeimą, draugus, aplinką, kaip savaime supranta-
mus dalykus, dažnai jų nebrangindami ir nesaugodami. Dažnam tik 
asmeniniai sukrėtimai ar netektys padeda sustoti ir iš tiesų pažvelgti 
į mus supantį pasaulį bei suvokti viso, ką turime, vertę. Nereikia ilgai 
dairytis po gyvenimą, kad suvoktum, kas jame vertingiausia. Tai mūsų 
sutikti ir šalia mūsų esantys žmonės. Žmonės ir su jais susiję atsimini-
mai. Kartu išgyventos džiaugsmo ir liūdesio akimirkos, žodžiai, ištarti 
kai jų labiausiai reikėjo ir tyla, kuomet tiesiog sėdima šalia, tačiau visa 
širdimi esama kartu.

Tos akimirkos dažnai išvirsta į istorijas, kuriomis dalinamės vieni su ki-
tais kaip paguodos ir vilties žinia, kad būta, gyventa, mylėta. Istorijos, 
kurios yra be galo brangios, nes tai taip dažnai yra viskas, kas mums 
ir po mūsų palieka. Tos istorijos kalba apie viltį ir begalinį troškimą 
gyventi, apie iš naujo atrandamas prasmes ir širdis, kurios duoda drą-
sos pasitikti naują dieną ir jėgų neprarasti vilties, ne tik dėl savęs, bet 
ir dėl šalia esančių. Tai istorijos apie tau gyvenimo padovanotą laiką, 
kuomet supranti, kad jo turi tiek nedaug ir vis tik su meile jį dalini ap-
linkiniams, kad ir jie atrastų džiaugsmą gyventi ir būti.

Tas buvimas perauga mūsų kasdienybės ribas ir įgauna amžinybės pajau-
tą. Griauna sienas, kuriomis mes taip dažnai aptveriame savo pasau-
lius ir moko mus priimti ir įsileisti viens kitą į slapčiausias širdies kerte-
les. Kerteles, kur dažnai tūno baimė ir nepasitikėjimas savimi, kerteles 
į kurias taip dažnai esame nustūmę savo vaikystės svajones ir išmokę 
būti „suaugusiais“. Išdrįsę atverti vienas kitam tuos slėpinius staiga 
suvokiame, giliai širdyje tebesame tie patys vaikai, kuriuos taip lengva 
pradžiuginti ir įskaudinti. Tuomet imame mokytis svarbiausių gyveni- Brolis Juozapas Marija Žukauskas OFM
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MANO TIKĖJIMO ISTORIJA: 
DIEVAS YRA MANO VILTIS

Dievas visada buvo ir yra su manimi. Visada. Nebuvo nė akimirkos, kad 
Jis nežvelgtų į mane. Tik aš ne visada tai supratau. Kad ir kaip kartais 
atrodytų, kad esu neverta Jo meilės, Jis niekada manimi nenusivilia, 
nes net blogiausias iš mūsų yra paženklintas Jo Atpirkimu.

Buvau antras (iš keturių) lauktas ir mylimas vaikas šeimoje – maža sil-
pna mergaitė, nuo dvejų metukų pradėjusi sirgti sunkia liga – alergi-
ne astma. Daugelį kartų buvau gelbėta iš mirties rankų, daugelį savo 
vaikystės dienų praleidau ligoninėse ir sanatorijose. Buvo metai, kai 
negalėdavau lankyti mokyklos, gyvendavau mokyklos bendrabutyje, 
buvo metai, kada mokytoja ateidavo manęs mokyti į namus. Penkiolika 
sunkių ligos metų ir jokios perspektyvos baigus mokyklą. Buvau gydyta 
geriausių gydytojų, bet išgijimo niekas nežadėjo. Su Dievu gyvo širdies 
ryšio neturėjau, buvau tradicinio religinio mokymo. Mano svarbiausia 
tikėjimo liudytoja buvo mano močiutė Konstancija, kurią matydavau 
nuolat ramiai besimeldžiančią. Ji ir mane švelniai kviesdavo paskaityti 
maldaknygės. Dažnai išeidavo į bažnyčią, pasirodo, buvo pranciškonė 
pasaulietė. Ji gyveno laikydamasi Dievo įsakymų, to mokė ir savo anū-
kus. Tik vėliau supratau, kokia šviesa švietė man močiutė, mokindama 
pagarbaus santykio su Viešpačiu. Daug jos ir mano mamytės maldų už 
mane išgirdo Aukščiausiasis. Gal todėl, dar maža būdama, sunkiausiuo-
se ligos atvejuose, nejaučiau ypatingos baimės, bet neįtikėtinai greitai 
pasveikdavau.

Baigiant mokyklą mąsčiau apie savo ateitį. Tačiau, kur su tokia sveikata 
dėtis? Ko siekti, kur mokytis, kaip gyventi? Labai rimtai sau uždaviau 
šį klausimą ir neturėjau į jį jokio atsakymo. Gili neviltis užgulė širdį. 
Būdama septyniolikos, sužinojau, kad Ukrainoje yra šventas senelis, 
kuris pagydo beviltiškus ligonius. Kai kurie žmonės iš mano miesto 
pas jį ruošėsi važiuoti. Supratau, kad tai mano paskutinis šansas ir iš-
vykau kartu. Kelionė traukiniu beveik prilygo kelionei į Sibirą. Žmonių 
būdavo tiek, kad net traukinio durys vienu metu nebeužsidarė, viena 

mo pamokų- būti pagarbiai atsargūs su vienas kito širdimi ir jausmais, 
nes tai yra didžiausias lobis, kurį vienas kitam galim padovanoti. 

Čia rasime istorijas, kurios yra tikros, nes čia kalbantys žmonės nebeturi 
laiko nei kaukėms nei tuštiems žodžiams. Tai istorijos, kurios skamba 
tyloje, kuomet paukščio giesmė prityla, bet ne tam kad atneštų liūde-
sį ar nusiminimą, bet kad pažinus gyvenimo grožį, vėl suskambėtų, su 
nauja šviesa, kuri niekuomet neužgęsta.

Brolis Juozapas Marija Žukauskas OFM



_________

10
__________

11

V I L T I S  G Y D O_______________________
liudijimai

V I L T I S  G Y D O_______________________
liudijimai

Aldona Kerpytė

stiklinė vandens keliaudavo per visą vagoną. Baltarusijos – Ukrainos 
pasienyje žmonės išlipdavo, o mes su taksi važiavome į varganą Ukrai-
nos kaimą. Mažoje lūšnelėje gyveno senelis, kuris nuolat tarybinės 
valdžios būdavo uždaromas kalėjiman už tokį nepaaiškinamą žmonių 
gydymą. Taip sunkiai pasiekus tikslą buvau sukrėsta senelio kalbos, 
kuris ranka parodė į paprastus Kristaus ir Marijos paveikslus, tokius, 
kokie kabojo lietuvių katalikų namuose, ir pasakė, kad ne jo, o Jų – 
Kristaus ir Marijos prašyčiau išgydymo. Kaip prašyčiau? Kokia kalba? 
Širdies kalba, tikėjimo kalba, – pasakė senelis ir liepė važiuoti namo. 
Grįžau giliai mąstydama apie savo pokalbį su Dievu ir Jo Motina. 

Kitą rytą pradėjau savo gyvojo tikėjimo kelionę. Užsidarius mažame san-
dėliuke, kad niekas nematytų ir netrukdytų, iš visos širdies, iš visų 
savo gelmių, su begaliniu pasitikėjimu ir troškimu pasveikti, sukalbė-
jau „Tėve mūsų“ ir „Sveika, Marija“. Tik tiek, tačiau absoliučiai kitaip 
nei anksčiau. Ir taip kiekvieną rytą ir vakarą.

Dievas manęs išklausė. Aš tikrai pasveikau. Buvau be galo laiminga. Ver-
kiau iš džiaugsmo ir dėkingumo. Verkėme kartu su šeima. Stebėjo-
mės. Sėkmingai išlaikiau egzaminus, baigiau mokyklą, įstojau į Vil-
niaus universitetą.

Tai pačiais metais mirė mano močiutė. Buvau su ja jos mirties valandą, 
laikiau ją už rankos. Mirties akimirką ji atsisėdo ir pasakė man pasku-
tinius savo žodžius: Aldute, bijok Dievo, bijok Dievo, – ir numirė. Ilgai 
mąsčiau, kodėl turėčiau Jo taip bijoti, juk Jis yra toks geras ir mylintis. 
Tik po dešimties metų, lankydama Švento rašto studijas, supratau, ką 
tai reiškia. Bijoti Dievo reiškia Jį gerbti ir mylėti. Žengdama per Am-
žinybės slenkstį, mano močiutė spėjo man pasakyti svarbiausią žinią 
mano gyvenimui.

Dievą širdyje visada turėjau, tačiau jaunystė, studijos, draugai, vėliau 
darbai ir kiti pasaulio rūpesčiai įsuko į savo karuselę ir nepaleido. Arti-
mesniam ryšiui su Dievu vis pritrūkdavo laiko.

Tikras gyvenimo pavasaris buvo Lietuvos Atgimimas ir Laisvė. Laisvė 
ne tik gyventi laisvai, bet ir tikėti. Sugrįžus broliams pranciškonams 

©
 E

dž
io

 Ju
rč

io
 n

uo
tr

au
ka



_________

12
__________

13

V I L T I S  G Y D O_______________________
liudijimai

V I L T I S  G Y D O_______________________
liudijimai

į Kretingos vienuolyną, laimei ir džiaugsmui nebuvo ribų. Rodos, net 
mintinai galėdavome cituoti brolių pamokslus, šlovinti Dievą, nes bu-
vome alkani ir ištroškę laisvai išpažinti savo tikėjimą, dalintis juo su 
kitais, vadintis broliais ir sesėmis. 

Kai pats tiki, atrodo, kaip lengva pažinti Dievą ir būti tikinčiu. Tačiau gy-
venime kiekvienas žmogus turi savo tikėjimo istoriją ir savo santykį 
su Dievu. Kaip troškau stebuklo savo jaunai puseserei, kuri mirė nuo 
vėžio. Kalbėjomės su ja ligoninėje prieš pat jos mirtį. Apgailestavo, kad 
nespėjo susidraugauti su Jėzumi. Ant sąsiuvinio lapo surašiau jai mal-
das: vėl „Tėve mūsų“ ir „Sveika, Marija“. Prašiau: tikėk, melskis, prašyk 
Dievo pagalbos... Palaidojome tą dieną, kai jos jauniausias sūnelis pri-
ėmė pirmąją Komuniją. 

Dažnai, važiuodama pro onkologinę ligoninę Klaipėdoje, galvodavau: kaip 
gelbėčiaus nuo vėžio, jeigu man taip būtų? Ar užtektų tikėjimo, ar už-
tektų Vilties ir pasitikėjimo Kristumi?

Po dešimties metų – 2000 metais išgirdau šią diagnozę: jums kiaušidžių 
vėžys, trečia stadija, garantijų pasveikti nėra. Pats gyvenimo žydėji-
mas: laisvė, džiaugsmas, galimybės, perspektyvos... Ir RIBA. Slenkstis, 
vartai, už kurių kas? 

O, mano Dieve, kodėl mane apleidai? – skambėjo Jėzaus žodžiai, ištarti Jo 
kančios valandą. 

Patekau į kosminę vienatvę, liūdesio bedugnę ir savo nevilties valandą. 
Nežinojau ko griebtis, nes, atrodė, tuoj mirsiu, tuoj tuoj... „Tėve mūsų, 

Tėve MANO“ gelbėk mane, Viešpatie, gelbėk... Aiškiai prisimenu šią 
maldos akimirką ir didelį palengvėjimą, palaimintą ramybę, užliejusią 
išvargintą baimės mano širdį ir sielą. Pasijutau tarsi kūdikis ant moti-
nos rankų, apkabinta ir saugi. Suvokimo, kad Dievas yra Meilė jau nie-
kas iš manęs negalėjo atimti. Supratau, kad Dievo širdyje esu DABAR, 
ir begalinė ramybė, einanti iš Jo, išsklaidė mirties baimę. 

Ligoninė. Operacija. Pirmoji chemoterapija. Nedrąsu. Susitikau kitą 
žmogų, taip pat pradėjusį savo gydymo kelią. Daug kalbėjomės apie 
gyvenimą, jo prasmę, tikėjimą. Skaitėme Naująjį Testamentą. Prisi-

menu mudviejų džiaugsmą, kai suradome žodžius laiške Romiečiams 
14, 7–9: „Nė vienas iš mūsų negyvena sau, nė vienas sau nemiršta. Ar 
gyvename, Viešpačiui gyvename, ar mirštame, Viešpačiui mirštame. 
Taigi, ar gyvename, ar mirštame, esame Viešpaties. Juk Kristus nu-
mirė ir atgijo, kad būtų ir gyvųjų, ir mirusiųjų Viešpats“. Kartais susi-
tikę, nes abu esame pasveikę, prisimename šiuos žodžius, padėjusius 
mums pakilti ir patikėti save Viešpačiui. 

Gydymas truko ilgiau kaip pusę metų. Sunku buvo atsigauti po ligos. Gy-
venusi prieš tai labai aktyviai, apgailestavau, kad toks brangus laikas 
taip beprasmiškai eina. Klydau, labai klydau. Šis laikas buvo ypatingas. 
Kai aš buvau pasyvioje būsenoje, Dievas manyje pradėjo veikti akty-
viai. Jis kvietė į vidinės kelionės piligrimystę, šaukė pakilti ir eiti stovint 
vietoje! Prašiau Dievo pakeisti mano gyvenimą pagal Jo planą. Širdyje 
atsirado troškimas susitikti su kitais ligoniais, kurie jau įveikė vėžį. At-
sirado bendraminčių, subūrėme Klaipėdos apskrities moterų, sergančių 
onkologinėmis ligomis draugiją „Zundą“. Dvasinės pagalbos ieškojome 
Kretingos pranciškonių misionierių ir Kretingos pranciškonų vienuo-
lynuose, kartu meldėmės, kartu keliavome, džiaugėmės ir dalinomės 
viltimi. Susikūrė onkologinių ligonių ir jų artimųjų „Vilties piligrimų“ 
bendruomenė. Dėkojau Dievui už gyvenimo dovaną ir nuostabų pašau-
kimą – tarnauti artimui.

Po trejų metų (2003 m.) vėl pajutau stiprų nerimą dėl sveikatos. Jaučiau, 
kad mano pasitikėjimas Viešpačiu yra ne toks jau tvirtas. Pasitikėjau, 
kaip sau įvardinau, 97 procentais, tačiau 3 procentai kėlė abejonę. Ši 
maža netikėjimo dalelė  griovė visą mano ramybę ir visą savęs pavedi-
mą Dievui. Meldžiau Dievo sustiprinti mano tikėjimą.  

Greitai man diagnozavo antrąjį – labai aukšto piktybiškumo krūties vėžį. 
Dabar jau tikrai supratau, kad liko nedaug laiko gyventi. Sulaukiau 
laiško iš Šv. Benedikto vienuolyno prioro, kuriame jis rašė apie pasi-
tikėjimą Jėzumi: „Dieve, jeigu nori, gali mane išgydyti, bet tebūnie ne 
kaip aš noriu, bet kaip tu nori; kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per 
vieną sprindį prailginti sau gyvenimą?! Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, 
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ko jums reikia. Todėl pirmiausia ieškok Dievo karalystės ir jo teisumo, 
o visa kita bus tau pridėta. Nesirūpink rytdiena, nes rytojus pats pa-
sirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo“ (Morkaus ir Mato 
evangelijos). Šiuos žodžius įsidėjau į širdį ir ramiai nuėjau vėl operuotis 
ir gydytis chemoterapija. Bendruomenė, draugai, sesės ir broliai pran-
ciškonai, artimieji meldėsi . Neįtikėtinai greitai sveikau. 

Dievas vedė toliau ir giliau. Su broliais Benediktu ir Evaldu bei bendruo-
mene pradėjome statyti Šv. Pranciškaus onkologijos centrą. Netrūko 
rūpesčių, darbų ir nerimo, tačiau ir vilties  buvo su kaupu.

Po devynerių metų (2012 m.) „Vilties piligrimų“ bendruomenės rekolek-
cijų stovykloje kalbėjome apie savo ir Dievo valią, gilinomės kaip jas 
atskirti, kaip suprasti, kaip gyventi pagal Jo valią. Giliai širdyje vėl jau-
čiau Jėzaus kvietimą būti dar arčiau, dar labiau mokytis nuolankumo, 
pasitikėjimo. Dar daug savyje turėjau „nudžiūvusių šakelių“, kurias rei-
kėjo genėti, patikint save „vynuogyno sodininkui“. 

Dievas tikrai gydo, rūpinasi ir trokšta mūsų džiaugsmo ir laimės. Kasme-
tiniai sveikatos tyrimai buvo puikūs ir nerimo nekėlė nei vienam gy-
dytojui, tačiau mano intuicija sakė kitaip. Prašiau pakartoti tyrimus, 
kol vienas iš jų sukėlė abejones, ar tikrai viskas gerai. Biopsiją buvo 
galima atlikti tik darant didelę operaciją. Pareikalavau operuoti. Vėžys 
sugrįžo trečią kartą. Pašalino 4 naujas pavojingas kiaušidžių vėžio me-
tastazes. Vėl chemoterapija, sunkus gydymas. Vėl pasveikau. Atlikti 
tyrimai nustatė, kad mano liga yra genetinė, todėl yra didelė tikimybė 
ir vėl jai sugrįžti. Tačiau Dievas niekada nepalieka manęs vienos, bet 
dovanoja begalinę – besąlyginę savo Meilę, Viltį, įvairiausius džiaugs-
mus ir malones, nuostabius brolius ir seseris – šios gyvenimo kelionės 
bendražygius. Kasdien Jam dėkoju už gyvenimo dovaną, kad esu sukur-
ta ir palaiminta, kasdien  prašau mane mokyti, auklėti, „pjaustyti nu-
džiūvusias šakeles“, vaduoti iš puikybės, savimeilės, susireikšminimo, 
ambicijų, dvasios aklumo, nuimti visas mano „karūnas“ ir įdėti į mano 
širdį troškimą gyventi Jo valia. Ne visada man pavyksta taip gyventi, 
bet stengiuosi ir darau ką galiu. Jeigu savo gyvenimo pabaigoje gailė- Aldona Kerpytė
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siuos, kad ko nors neatlikau, gailėsiuosi, kad mažai mylėjau. 
Dar po dvejų metų (2013 m. rudenį) pastatėme Šv. Pranciškaus onko-

logijos centro pastatą – Vilties namus onkologiniams ligoniams ir jų 
artimiesiems – stebuklingą Dievo dovaną savo vaikams, kad nebijotų 
kančios ir mirties, o įaugtų į amžinybę – į mylinčią Dievo širdį, kad tar-
nautų vieni kitiems ir pažintų Viešpaties meilę. Dievas kviečia mane 
neabejoti Jo meile, nes Jis visada yra su manimi. 

Dabar, kai rašau šią istoriją (2019 m.), gyvenu dvidešimtuosius gyvenimo 
su šia liga metus. Tiek pat skaičiuoja ir Vilties piligrimų bendruomenė. 
Šv. Pranciškaus onkologijos centras tapo vilties uostu šimtams ir tūks-
tančiams sergančiųjų ir jų artimųjų. Dievas nepaliaujamai mus myli ir 
gydo, atverdamas mūsų širdis pasitikėjimui, šviesai, džiaugsmui, ramy-
bei ir meilei, dovanodamas kiekvienam gyvenimo pilnatvę. 

Aldona Kerpytė

PER LIGĄ DIEVAS 
APSIGYVENO MANYJE

Dabar aš jau nebijau žodžio „vėžys“, nes per daug metų sužinojau, kad 
su šia liga galima draugauti, netgi pyktis, ir netgi sergant vėžiu galima 
pasveikti. Kai susirgau, aš to nežinojau...

Apie tai, kad susirgau leukemija – kraujo vėžiu – aš sužinojau prieš dvyli-
ka metų, kai laukiausi trečio kūdikio, tačiau jam nebuvo lemta gimti. 
O po to sulaukiau kitos netikėtos žinios – blogas kraujo tyrimas. Ga-
lutinę diagnozę patvirtino Santariškių klinikoje. Tada supranti, koks 
yra brangus gyvenimas... Su visais sunkumais, išbandymais, kuriuos 
jis siunčia, o tu kauniesi iš paskutinių jėgų už gyvenimą, už tai, kad 
galėtum lakstyti po pievą, braidžioti jūroje, kad girdėtum savo vaikų 
juoką. Juk tada jie buvo tokie maži: sūnui Viktorui tebuvo penkeri, 
o dukrai Rusnei – dešimt metų. Sunku, labai sunku, kai nežinai, kas 
tavęs laukia, ir nieko nebelieka kaip tik pasitikėti angelais sargais su 
baltais chalatais. Gydymas prasidėjo tą pačią dieną, paskelbus dia-
gnozę, prisipažįstu – nenorėčiau daugiau jos išgirsti, nes tuomet tavo 
kūnas pasidaro ne tavo ir atrodo, kad tai sakoma ne tau... Atmetimo, 
nepripažinimo reakcija stipresnė už mane pačią.

Santariškių klinikose pragulėjau pusę metų su mažomis pertraukomis, 
manęs negalėjo lankyti vaikai, visąlaik šalia buvo tik vyras. Sunkiau-
sia būdavo tada, kuomet pro langą matydavau vaikus, šypsodavausi ir 
mojuodavau jiems, o viduje neapleisdavo mintis, kad gal matau juos 
paskutinį sykį. Kai būna labai sunku, atsiranda begalinis noras kabin-
tis į gyvenimą, suvoki, kad privalai už jį kovoti. Neatsimenu kada, bet 
po truputį pradėjau dėkoti Dievui. Iki ligos buvau tikinti, bet negiliai. 
Ligos metu Dievas apsigyveno manyje. Po chemoterapijos kursų, kad 
išgyčiau, kadangi nebuvo šimtaprocentinės išgijimo garantijos, buvo 
reikalinga autologinė kaulų čiulpų transplantacija. Tai – paties ligonio 
kaulų čiulpų persodinimas. Viskas sekėsi pagal planą. Netrukus buvau 
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Ramunė ir Viktoras Gecai

išleista į namus. Mano laimės periodas, jog esu sveika, truko devynis 
mėnesius. Eilinio vizito pas daktarą Vilniuje metu išgirdau tai, ko nieka-
da nebesitikėjau išgirsti – čiulpuose vėl padidėjo vėžinių ląstelių kiekis. 
Tuo nenorėjau tikėti nei aš, nei mano gydytojas Laimonas Griškevi-
čius. Po kojomis atsivėrė praraja. Supratau, kad mirtis – čia pat, netgi 
regėjau save karste, aplink pilna draugų ir gėlių. Bet gydytojų žodžiai, 
jog dar yra paskutinis šansas – negiminingo donoro kaulų čiulpų trans-
plantacija – vėl įžiebė viltį. Kartu su vyru kilome į paskutinę kovą už 
gyvenimą ir tada supratau, kad už jį žemėje nieko nėra brangesnio. Ka-
dangi Lietuva tuomet dar nebuvo prisijungusi prie Pasaulio kaulų čiul-
pų banko, transplantacija vyko Lenkijoje Katovicų klinikoje. Buvo labai 
sunku, nemeluosiu... Palatoje lieki vienas, o už stiklo matai verkiantį 
vyrą ir vaikus. Paprašai, kad išeitų, ir nežinai, ar juos kada bepamatysi. 
Katovicų ligoninėje praleidau beveik du mėnesius: tiek laiko truko pasi-
rengimas transplantacijai ir operacijai. Labai bijojau, kad svetimi kaulų 
čiulpai gali neprigyti. Bet Dievas matė mano kančią ir kaip kabinausi į 
gyvenimą. Ir mane išgelbėjo. Tai buvo laimingiausia mano gyvenimo 
kelionė. Tiems, kuriems labai sunku, norisi padėti: atverti širdį ir kalbėti 
apie savo begalinę patirtį. Kovą ir pergalę. Mirties baimę ir viltį.

Kai susirgau kraujo vėžiu man tebuvo 33 metai. Du mažamečiai vai-
kai – Rusnė ir Viktoras nė nenujautė, kokius sunkumus turės įveikti jų 
mama... Nežinomybė slėgė ir mano vyrą Viktorą. Visi gyvenome tarsi 
kitą gyvenimą: aplinkui tvyrojo baimė, nežinomybė, neviltis. Daktarai 
atsakingai vykdė savo pareigas, ligoninė tapo antrais namais, o aš vis 
laukiau stebuklo – išgijimo. Šiandien drąsiai galiu pareikšti ir dalintis su 
visais, kad tas stebuklas – tai Dievo malonė! Šiandien jau 17 metų kaip 
esu sveika, užaugo vaikai, šalia mylimas vyras. Ši sunki kelionė per vėžį 
leido suprasti, koks artimas yra Dievas, kokia stipri Jo globa ir meilė. 
Šiandien esu pati laimingiausia, galėdama liudyti savo išgijimą, kalbėti 
apie savo begalinę patirtį, mirties baimę ir viltį, ir Dievo buvimą manyje.

Ramunė Gecienė

© Edžio Jurčio nuotrauka
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DIEVO RANKOSE

2012 m. kovo mėnesį operacijos metu iš taukinės buvo pašalintas 
10 centimetrų auglys ir 10 procentų kepenų su 5 metastazėmis. Visi 
operacijos metu paimti dariniai buvo išsiųsti tirti, o pačiai liko laukti 
atsakymų ir sveikti po operacijos. Praėjus keturioms savaitėms pra-
nešė, kad man – itin didelio piktybiškumo leiomyosarcoma, 4 stadija. 
Atlikus vėlesnius tyrimus paaiškėjo, kad operacijos metu kepenyse 
buvo pažeista viena metastazė ir tokiu būdu per mėnesį jos buvo 
„apėjusios“ nesuskaičiuojamu kiekiu darinių. Pasak gydytojų, reikėjo 
stebuklo, kad pasveikčiau. Man buvo paskirtas smūginis chemote-
rapinis gydymas. Blogiausia tai, kad didžiausią krūvį turėjo atlaikyti 
kepenys, o jos buvo labiausiai pažeistos. Buvau praradusi viltį, kal-
tinau Dievą, už ką jis man siuntė šią ligą. Kai buvau labiausiai palū-
žusi, sesuo mane supažindino su Šv. Pranciškaus onkologijos centro 
vadove Aldona Kerpyte, kuri suteikė daug naudingos informacijos, ir 
vienuoliu pranciškonu Evaldu, kuriam pokalbio metu išsiliejau, išsiver-
kiau, atgaudama dvasinę ramybę, tikėjimą, viltį ir kelią, kuriuo einu iki 
šiol. Supratau, kad iki šiol gyvenau be Dievo ir visus sprendimus dariau 
pati, dažnai elgdavausi lengvabūdiškai, negalvodama apie pasekmes. 
Tad ir Aukščiausiojo neturėjau teisės kaltinti dėl savo ligos, nes tai 
buvo mano praeito gyvenimo etapo pasekmė. Supratau, kad mano 
ašaros ir skausmas tik pablogins sveikatą. Atidaviau save per maldą į 
Dievo ir gydytojų rankas. Pranciškonas vienuolis Evaldas mus abu su 
vyru supažindino su krikščioniškomis meditacijomis. Išmokau gyven-
ti šia diena, nes tai vienintelis realus dalykas, o galvojimas apie tai, 
kas bus, tapo beprasmiu. Gydymosi metu, kai jausdavausi geriau, su 
vyru keliaudavome po Lietuvą. Džiaugiausi kiekviena duota diena, lyg 
ji būtų paskutinė. Norėjosi kuo geriau pažinti save ir savo vidinį gyve-
nimą: ieškojau dvasinių ligos priežasčių, atradau savyje sukaupto pyk-
čio, nuo kurio išsivadavau per viso gyvenimo išpažintį ir apsilankymą 
pas egzorcistą. Išmokau atleisti ir neteršti savo dvasinio gyvenimo. Rasa Rojienė
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Daug laiko leidau šeimos, artimųjų rate. Neskaičiau jokios neigiamos 
informacijos internete, nes vieną kartą pamėginusi paskaityti apie 
savo ligą, radau vien tik istorijas apie mirtį. Skaičiau tik „teigiamą“ 
literatūrą, „stebuklo“ istorijas, kurios vertė tikėti, kad ir man viskas 
bus gerai. Kartą po maldų Dievo užklausiau, ar man padės pasveikti, 
ir atverčiau Šventąjį Raštą, skaitau, o ten istorija, kaip Jėzus pagydė 
ligonį nuo mirtinos ligos. Per visą kūną nuėjo šiurpuliukai ir iš jaudulio 
apsiverkiau. Tada supratau, kad Dievas mano maldas girdi. Kitą kartą 
užklausiau, ar aš lengvai atlaikysiu chemoterapiją, tada Šventajame 
Rašte perskaičiau, kad jei mano siela bus švari, tai fizinis kūnas nejaus 
skausmo. Prieš kiekvieną chemoterapijos kursą nueidavau išpažinties 
ir iki pat šeštojo kurso nė karto manęs nepykino, nepatyriau skausmų, 
nors gydytojai prognozavo, kad jau po pirmosios bus blogai. Jaučiausi 
pasitikinti Dievu, rami ir užtikrinta, kad pasveiksiu. Savo ramybę ban-
džiau perteikti ir tėveliams, sesei, visiems šeimos nariams. Sunkumo 
akimirką skausmą išliedavau ne šeimos nariams, nes jiems ir taip buvo 
nelengva, o pas savo dvasinį globėją pranciškoną vienuolį Evaldą. Už 
tai esu jam dėkinga iki pat šiol ir manau, kad mano ramybė dažnai 
priklausė nuo pokalbių su juo.

Vos suprastėjus mano sveikatos būklei, sesuo prašydavo užtarimo maldų 
Kretingos moterų vienuolynuose. Galima manyti, kad tai sutapimas, 
bet dažnai po sesučių vienuolių maldų pagerėdavo mano fizinė savi-
jauta. Sesuo, prieš prasidedant gydymui, pasirūpino, kad būtų aukoja-
mos atskiros šv. Mišios, kuriose buvo prašoma man sveikatos. Nuste-
bino tai, kad susirinko pusiau pilna Kretingos Viešpaties Apreiškimo 
švč. Mergelei Marijai bažnyčia vien tik artimųjų, draugų ir pažįstamų...

Rugpjūčio mėnesį baigėsi gydymas. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad įvyko 
stebuklas – gydytojai paskelbė remisiją. Vėl pradėjau džiaugtis gyve-
nimu, su šeima išvykome į keletą kelionių, daug laiko leidau gamtoje, 
gydytojų prižiūrima žolelėmis stiprinau imunitetą.

Prieš gydymą gydytojai įspėjo, kad greičiausiai liksiu nevaisinga. Kadangi 
iki susergant mes su vyru trejus metus niekaip negalėjome susilaukti Rasa Rojienė su šeima
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kūdikio, netekome vilties turėti vaikutį. Pasveikusi maldose dėkojau už 
šį stebuklą ir vis nedrąsiai paprašydavau kada nors suteikti galimybę 
tapti mama. Nesitikėjau, kad taip greitai išsipildys mano maldos. Pra-
ėjus trims mėnesiams po gydymo, sužinojau, kad laukiuosi. 2013 m. 
rugpjūčio 14 d. gimė stiprus, sveikas sūnus Lukas, kuris yra mums ste-
buklas ir liudytojas, kad Dievas mus girdi. Po gimdymo sužinojau, kad 
liga pabudo, bet buvo pati pradžia. Atliko operaciją, kurios metu buvo 
pašalinta 50 procentų kepenų su naujomis ir senomis „miegančiomis“ 
metastazėmis. Kelių aktyvių metastazių nėjo pašalinti, todėl kai atau-
go kepenys, teko vėl kartoti chemoterapinį gydymą. Neturėjau kada 
galvoti apie blogus dalykus, todėl kad visada namie laukdavo mažas 
sūnelis, kuriam reikėjo mano dėmesio, ir mylimas vyras. Jaučiausi be 
galo laiminga ir tikinti, kad viskas Dievo rankose.

Liga man suteikė daugiau gero nei blogo. Ji mane pakeitė kaip asmenybę: 
pakito vertybės, tapau turtingesnė dvasiškai. Manau, kad susidūrus 
su šia liga svarbiausia neprarasti tikėjimo, kad pasveiksi, nes jei pats 
pasiduodi, tai kaip tau galės padėti gydymas. Viskas priklauso nuo po-
žiūrio: jei save priimsi ne kaip auką, o kaip ypatingą žmogų su ypatinga 
liga, tada su ja bus lengviau susidraugauti. Juk gyvenimas nesibaigia, 
o tęsiasi toliau, tik viskas priklauso nuo mūsų, kaip tą laiką išnaudo-
sime. Visiems linkiu daugiau optimizmo, tikėjimo ir net sunkiose aki-
mirkose eiti į priekį bei džiaugtis kiekviena duota minute, ją išnaudoti 
kuo tinkamiau ir turiningiau.

Liga gal ir sutrumpina gyvenimo trukmę, bet labai pakeičia jo kokybę. 
Tiek, kiek aš patyriau per tuos 7-erius metus, kitas žmogus gali ne-
patirti per visą gyvenimą. Iki tol mano gyvenimas buvo gana paviršu-
tiniškas, ne toks emociškai gilus. Dabar nesinori gyvenimo švaistyti 
tuštiems dalykams, daugiau laiko leidžiu su man brangiais žmonėmis. 
Prieš kiekvieną operaciją pasibučiuojam su vyru kaip paskutinį kartą, 
o po jos bučiuojamės tarsi per pirmą pasimatymą. 

Mes negalime rinktis, sirgti ar ne, bet galime rinktis, kaip į tai reaguo-
ti. Gali rinktis, ar nori savo likusias dienas verkti, ar pakilti, džiaugtis 

gyvenimu ir dalyti meilę. Nesuprantu, kodėl dauguma nusprendžia 
užsidaryti ir verkti. Svarbiausia nepradėti galvoti per daug. Kuo labiau 
giliniesi, tuo daugiau siaubo scenarijų prikuri, ištisas teatras galvoje 
užverda. Bet tai neatneša jokių sprendimų. Todėl stengiuosi apie tai, 
kas bus, labai daug negalvoti. Nežinau, kiek man duota, gal mirsiu po 
metų, o gal sulauksiu pensijos. Dabar metastazių yra ne tik kepenyse, 
bet dar trijuose organuose, ir gali būti, kad ši knyga papasakos mano 
sūnui apie mane, jei nespėsiu pati. Sužinojęs mano istoriją rašytojas, 
Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Algirdas Kumža 2019 m. 
parašė knygą „Rasa. Po angelo sparnu“. Sutikau, kad apie mane ra-
šytų, nes noriu, kad mano užaugęs sūnus perskaitytų, kaip atėjo į šį 
pasaulį ir koks yra svarbus, o kiti žmonės rastų joje viltį ir įkvėpimą 
nepasiduoti. 

Rasa Rojienė

P. S. Po A. Kumžos knygos „Rasa. Po angelo sparnu“ pristatymo Rasa apie ti-
kėjimo svarbą ligoje liudijo televizijos laidose, žurnaluose, susitikimuose, 
linkėdama visiems ligoniams ir artimiesiems visada turėti viltį Dievuje. 
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SAVO KANČIĄ PAVERTĖ LAIPTAIS Į DANGŲ

Žinau jo liudijimą esant tikrą
Kai rašiau šias eilutes, nuo mano mylimo vyro ir brangiausio gyveni-

mo draugo Tomo mirties jau praėję kone pustrečių metų. Būdamas 
43 metų jis mirė nuo gerklų vėžio. Tomo aš vis dar labai ilgiuosi, nes 
savo gyvenimo pavyzdžiu jis buvo ir tebėra man pats didžiausias ti-
kėjimo mokytojas, žmogus, giliai mylėjęs ir, tikiu, dabar dar labiau 
mylintis Dievą ne skambiais žodžiais ar akademiniu šventraščio išma-
nymu, bet – širdimi bei savo kasdienišku gyvenimu.

Kai buvau paprašyta dėl kitų, tokių pat ligonių, pasidalinti liudijimu apie 
Tomo meilę, viltį ir tikėjimą, dvejojau: užgulė didelė atsakomybė, 
svarsčiau, ar surasiu tinkamų žodžių, nes Tomo tikėjimas buvo ne de-
klaratyvus, o labai paprastas, gilus ir tikras. Toks tikras, kad tikriau, 
manau, nebebūna. Rašyti apie žmones ir jų aplinką – mano žurnalis-
tinė kasdienybė, bet paviešinti iškeliavusio brangaus žmogaus gyve-
nimą yra labai sunku – vien nuo šios minties tarytum užsitrenkdavo 
širdies vožtuvas. Nes jo meilę ir išsakytus žodžius saugojau lyg bran-
genybių skrynią, kurios, maniau, nevalia atverti kitiems.

Tada panirau į maldą – prašiau Dievą padėti apsispręsti. Jei taip – kad 
mano žodis gebėtų perteikti Tomo, nors ir labai artimo, bet visgi ne 
mano, pasitikėjimą Juo ligi tol, kol jam buvo duota mąstyti. Atsiver-
čiau Šventąjį Raštą ir nustėrau, nes ten Evangelijos pagal Joną 5,31 
skyrelis „Tėvo liudijimas sūnui“ prasideda žodžiais: Jei tik aš pats apie 
save liudyčiau, mano liudijimas nebūtų tikras. Bet apie mane liudija 
kitas, ir aš žinau jo liudijimą esant tikrą.

Nusirito širdis – tai buvo ženklas, kad privalau liudyti. Žinojau, kad mano 
išguldytas mintis, kaip ir ranką, vedžioja pats Dievas.

Išmelstas Pakūtos pievose
Į mano gyvenimą Tomas atėjo gana brandžiame amžiuje: po skyrybų aš 

jau buvau išsigydžiusi savo sielos žaizdas – dvasios ramybę radau va-
žinėdama į Pakutuvėnų vienuolyną ir bažnyčią. Supama laukinių šio Irena ir Tomas Šeškevičiai

Nuotrauka iš asmeninio archyvo
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kaimo apylinkių grožio, panirusi į pievas, lyg išprotėjusias nuo pienių 
žydėjimo ir bičių dūzgimo, mačiau šeimas, kartu atvykstančias mels-
tis. Laiminau jas ir pati meldžiau Viešpatį, kad mano gyvenime taip 
pat atsirastų tikintis žmogus, kad galėtume būti kartu ir dalintis. Vieš-
pats mane išgirdo – Tomas buvo išmelstas būtent Pakūtos pievose.

Kai sutikau Tomą, jo gyvenimas buvo paženklintas didele netektimi. Prieš 
pusmetį jis buvo palaidojęs du savo mylimus žmones – seserį Valdonę 
ir mamą. Sesuo mirė po inksto transplantacijos, o cukriniu diabetu 
serganti mama – iš begalinės širdgėlos. Tomas sakė, jog staiga užklu-
pusį dvigubo praradimo skausmą jis gydė Jėzaus viltimi ir meile. Mu-
dviejų santykyje išsyk apsigyveno Dievas.

Tomas mane stebino mokėjimu dėkoti Jam net už mažiausius dalykus: saky-
davo, koks yra laimingas, kad vos atmerkęs akis gali matyti plaukiančius 
debesis, girdėti ryto garsus ir uosti kvapus, kojomis liesti žemę. Šią jo 
dėkojimo pamoką aš gerai išmokau ir kas rytą ją pakartoju. Tomas tarsi 
nujautė, kad netrukus – po šešerių metų mudviejų pažinties ir iš jų vos 
dvejų santuokos metų – jam teks atsisveikinti su balsu. Po antrosios ope-
racijos jam buvo pašalintos gerklos, o sukiurus kaklui, maitinosi tik per 
zondą. Bet ir po to jis nepaniro į depresiją, nepyko ant Dievo ir tik su jam 
būdingu subtiliu humoru būtinai surasdavo priežastį, dėl ko taip atsitiko. 

Viešpats labai gudrus ir protingas, – mąstė Tomas. – Jis nieko nedaro be 
reikalo, tik mes to nesuprantame arba nenorime suprasti. Kažkada 
meldžiau Dievo, kad patrumpintų mano aštrų liežuvį ir aš neužgaulio-
čiau žmonių. Ir Viešpats išgirdo mano maldą. Nieko nėra šiaip sau, – 
nebegalėdamas valgyti aiškino jis. – Gal buvo laikas, kai nebranginau 
maisto, nežiūrėjau, kiek ir ko geriu. Kiek žmonių kasdien alksta ir 
trokšta pasaulyje galėdami, bet neturėdami ko valgyti.

Kančią paaukojo už artimuosius
Nebegalėdamas normaliai bendrauti, Tomas nesišalino žmonių, jis nesi-

gėdijo ir savo negalios. Priešingai – kaip tik godžiai, visa širdimi gėrė į 
save gyvenimą, gebėjo rasti jame džiaugsmą ir malonumą. Jis nenulei-
do rankų, jo širdis neatvėso meilei.

Gulėdamas ligoninėje per ausinukus nuolat klausydavo „Marijos radijo“ 
arba Šventojo rašto, kurį buvo įsirašęs į kompiuterio atmintį. Kauno 
klinikose nepraleisdavo Šv. Mišių koplyčioje, o vos parvežtas iš reani-
macinės palatos kėlėsi ir skubėjo į pamaldas šv. Blažiejaus – gerklės 
ligų globėjo – dieną. Tada vienintelį kartą mačiau jį skaudžiai pravir-
kus – Tomas tikrai tikėjo, kad jo kūnas pasveiks. 

Nežinau, kaip ir iš kur kančioje bei skausmuose, bet Tomas buvo tarsi 
pripildytas padėkos žmonėms, per juos žinojo veikiant Aukščiausiąjį: 
jis dėkojo už operacijas ir rūpestį gydytojams, slaugytojams, artimie-
siems bei draugams – už palaikymą, man – už buvimą drauge jo gyve-
nime ir ligoje. Niekada neklausė ir nepriekaištavo, kodėl tai nutiko jam. 
Netgi priešingai – sakė, dėkojantis Dievui, kad tai nutiko būtent jam, o 
ne man ar mano vaikams.

Nors ir turėjo viltį pasveikti, jis visgi buvo pasirengęs sutikti mirtį, ne kaip 
bauginančią lemtį, o kaip slenkstį, kurį reiks peržengti kiekvienam, ir 
žinojo, kad už jo ranką jam išties mylintis Jėzus. Šį raminantį santykį 
su Jėzumi jis buvo susikūręs pats. Aš nežinau, ką morfijaus veikiamas 
Tomas mąstė paskutinį savo gyvenimo mėnesį, kai nebegalėdavo už-
rašyti minčių. Bet aš giliai jaučiu, kad savo kančią ir skausmą jis, susita-
patinęs su Jėzumi, aukojo už mus – savo artimuosius bei draugus.

Laiškai žmonai
Koks buvo Tomas, jo meilė pasauliui, Dievui ir man, labiausiai atspindi 

paskutinį pusmetį prieš mirtį rašytos SMS žinutės. Žinau, kad Tomas 
atleis už jų paviešinimą, nes tai yra pats tikriausias jo paties liudijimas.

* Mylimoji, tik, prašau, nesijaudink – nėra blogai, Dievulis myli mus ir 
saugo, viskas bus gerai, pamatysi, daktaras Vaitkus manimi labai rūpi-
nasi. Aš ramus, būk rami ir tu. Myliu. (Reanimacijos palata, 2011 01 06)

* Labai tave myliu, mano gerumo ir grožio angele. Ačiū už pasiauko-
jančią nesavanaudišką, tokią gilią meilę, kokia tik Kūrėjas ir tegali 
apdovanoti: ją kasdien matau ir jaučiu tavo akyse, žodžiuose, prisi-
lietimuose. Aš labai laimingas, nes širdyje turiu savo gerą, šiltą, rami-
nančią ugnelę – Tave. Ir man taip gera... Labanakt, iki ryt. (2011 01 13)
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* Zuikeli mano mylimiausias, negalima taip gražiai rašyti: tu sujaudini 
mano širdį ir priverti dar labiau dėkoti ir mylėti, jei tik tai bėra įmanoma. 
Aš be galo už viską tau dėkingas, mano drauge, mano palydove, mano 
visų išgyvenimų pusele. Be tavęs – aš gyvenime pasimetęs, vienišas, 
silpnas žmogus. Su tavimi ir Jėzumi – tas, kas esu. Myliu... (2011 02 03)

* Mano mylima pusele, noriu tavęs paprašyti: tu labai daug dėl manęs 
darai – skambini, ieškai, prašinėji. Dedi visą savo energiją ir pastan-
gas, kad tik man galėtum padėti. Aš tai matau, jaučiu ir labai vertinu. 
Bet nereikalauk iš savęs per daug, neturi gyventi tik dėl manęs. Juo-
lab jausti kaltę, kad kažko nepadarei. Privalai būti pati stipri. Aš nesu 
pasaulio bamba. Matau tavo ašaras ir man labai skaudu, kad suteikiu 
tau tiek skausmo, – tokį bejėgiškumą ir kaltę pats jaučiu. Nesvarbu, 
kad šypsausi, širdį tai skauda. Nepergyvenk taip, mano meile. Dievu-
liukas viską mato ir tik jis nuspręs viską taip, kaip reikės. Viską, kas 
įmanoma ir dar daugiau, tu jau padarei. Aš pats tiek dėl savęs neda-
ryčiau, tik – dėl tavęs. Nusiraminkim ir laukim, šia diena gyvenkim ir 
džiaukimės, kad tiek turėjom, turim ir dar turėsim. Dauguma net ne-
įsivaizduoja tokios laimės ir meilės. Kai pagalvoju, kiek kartų Dievulis 
mane iš mirties nagų jau ištraukė, kaip Jūs mane ir aš Jus myliu, davė 
Tikėjimą ir Tave, patį nuostabiausią žmogutį pasaulyje davė, kiek jau 
mes kartu gero patyrėme, tai tik džiaukimės, kad turim vienas kitą ir 
Tuos, kurie mus saugo. Myliu tave. (2011 05 07)

* Važiavimas – kaifas! Pasaulyje yra 3 didžiosios vertybės: Dievas, Tu ir 
Automobilis. O svarbiausia – visa šeima mėgsta keliauti. Ir visus be 
proto myliu. P. S. Ligi Kauno liko 90 km. (2011 06 09)

* Mano meile, esu nepaprastai Dievuliui dėkingas, kad man, tokiam 
perdylai, davė tokį nuostabų žmogutį, kaip Tu. Brangioji, ačiū tau už 
meilę, rūpestį ir pasiaukojimą, kuriuo tu mane apglėbei. Niekada ir 
iš nieko nejaučiau tiek šilumos. Ačiū tau už viską: tu priverti mane 
nepasiduoti, nenuleisti rankų, tikėti ateitimi, gyventi meile ir Viltimi. 
Atleisk, kai man nerviukai pasirodo – na, kam aš dar galiu juos pa-
rodyti? Be proto tave myliu ir linkiu labos nakties. Tegul angelai su 
Šv. Dvasia saugo tavo miegą. Labos... (2011 06 25)

* Labas rytas, mano angele, mano nuostabusis šiltas spindulėli. Tu vėl 
patekėjai man šį gražų rytą, su Dievuliuku ir tavimi aš keliuosi ir gu-
luosi, praleidžiu dieną. Todėl širdis pilna dėkingumo ir meilės Jums 
abiem. Be abejo, labai dėkingas šeimai, kuri taip mane myli ir atvirai 
tą rodo. Draugams, kurie mane palaiko darbais, maldomis ir minti-
mis. Kaip miegojai, mano švelnusis lemūrai? Man miegui suleido 
vaistų, greit užsnūdau, bet po 2.30 val. nubudau ir naktį praleidau 
su Jėzumi – žodžiu, ramybė ir tyla. Geras poilsis. Pas mane neskubėk, 
kad darbui nepakenktum. (2011 06 29)

* Mano meile, vis galvoju apie tave – savo besiaukojančią bičiulę. Tu – 
kaip didelė saulėgrąža, sugerianti Dievulio siunčiamą saulutės šilu-
mą, meilę, spindulėlius, o po to grąžindama juos man ir aplinkiniams. 
Tu – nuostabi, žydinti, rasos karoliukais pasipuošusi pasaulio rožė, 
kvapni ir švelniai braukianti per skruostą, – taip tu ramini, guodi ir 
stiprini... Tu – kaip pats nuostabiausias mudviejų vabaliukas – bo-
ružėlė, tyliai, be skundų dirbi darbus ir naikini amarus – liūdesį, nusi-
vylimą, apatiją... Tave pamačius norisi glostyti, bučiuoti, šypsotis. Ir 
dėkoti, dėkoti, dėkoti gerajam Jėzui, kad leido sutikti tave – stebuklą 
šioje žemėje, nė sekundei neleidžiantį pamiršti, kas yra meilė. Kiek 
dar daug mūsų laukia gražių akimirkų, jei tik Dievulis leis. O jis tikrai 
leis – mes Jo prašysim. (2011 06 29)

Ir paskutinė Tomo žinutė, rašyta likus dviem mėnesiams ir savaitei ligi jo 
mirties, per 43-iąjį gimtadienį (2011 09 23): Aš labai labai tave myliu, 
mano gražiausias pasaulio žiedeli. Esu dėkingas už viską: meilę, rū-
pestį, palaikymą, tvirtybę, tikėjimą... Piktoji dvasia gali naikinti mūsų 
kūnus, bet nesunaikins mūsų meilės Dievui ir vienas kitam.

Su šviesia tikėjimo viltimi 
Irena Šeškevičienė
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DABAR ŽINAU: 
GALIU DIEVUI PAVESTI SAVO DIENĄ

Prieš šešerius metus paskelbta diagnozė „krūties vėžys“ man buvo pabai-
ga, taškas viskam. Sustojo laikas, mintys akimirksniu sustingo, apmirė 
kūnas, dingo bet kokia viltis. Man atrodė, kad nebemoku nei kvėpuoti, 
nei judėti, galiu tik sėdėti ir žiūrėti į vieną tašką... Man?.. Kodėl? Už 
ką? Taip sėdėdama sijojau savo gyvenimą tarsi per rėtį, ieškodama 
priežasties. Vis prabėgu mintimis ir galiausiai – juoda tuštuma, pabai-
ga. Mintys šokinėjo: kaip gyventi toliau, kas bus, nejaugi – į tamsą, į 
duobę? Šviesos neliko, vilties – irgi... Aš mirsiu... Tai suvokdama norė-
jau išeities, kažko nesibaigiančio, tik ne tamsos...

Laikas ėjo, reikėjo pradėti gydymą, negalėjau delsti. Mylimo vyro, gydy-
tojų, šeimos ir artimųjų palaikoma pajudėjau iš juodo taško, sąstin-
gio. Chemoterapija, operacija ir vėl chemoterapija... Ėjo laikas nuo 
vieno gydymo chemoterapija kurso iki kito, užgimė vilties kibirkštė-
lė. Visada šalia manęs buvo vyras, kartu ieškojome šviesos maldoje, 
žmonių, išgyvenusių ligą, pasidalijimuose, jų pasveikimo patirtyse. Aš 
mąsčiau, kaip gyventi toliau, o vyras – kaip mane paguosti. Mokiausi, 
kaip pavesti, aukoti savo rūpesčius Dievui, kaip išmokti atiduoti neri-
mą, skausmą ir taip nesirūpinti, nes juk vis atrodė, kad tik vienas esi ir 
pats turi viską sutvarkyti... Meldėmės su vyru abu kartu, jautėme, kad 
tai mums labai padeda, stiprina. Ir jau tikrai žinojome ir tikėjome, jog 
nesame vieni, nes „kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu 
tarp jų“ (Mt 18,20).

Atsirado maža švieselė, viltis. Pradėjau laukti rytojaus, bet taip laukti, kad 
jis kuo greičiau pasibaigtų – praeitų nelengva gydymo diena. Stiprėjo 
noras gyventi, jis vedė į priekį ir mano siela sveiko. Suradau maldą, su-
radau tikriausią viltį – Dievą. Mokiausi pasitikėti Juo, tikiu, kad Jis girdi 
mano maldas, prašymus, žinojau, kad nesame vieni ir galiu Jam pa-
vesti savo dieną. Mudu su vyru radome prieglobstį maldoje, tikėjime 
Dievas mus stiprino, augino. Net pačiu sunkiausiu metu, kai atrodo, Daiva Katiševskaja
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jog nepakilsi, nepajėgsi, išmokome viską patikėti Jo valiai ir Juo pasi-
kliauti. Kiekviena diena, šeima, vaikai, gyvenimas, kiekvienas žmogus 
yra dovana. Viskas yra Jo malonė, dovanota mūsų džiaugsmui. Tik 
taip dažnai to nesuprasdavau, niurzgėdavau.

Jau keleri metai, kaip kiekvieną rytą stipriai laikydami vienas kito ranką 
mudu su vyru pradedame dieną bendra malda, Šventojo Rašto skai-
tymu. Dėkojame Dievui, kad išvydome rytą, kad galime jo įkvėpti. 
Dėkojame už sveikatą, buvimą kartu ir daugelį kitų dalykų, plaukus, 
blakstienas... Dėkoju Dievui už tai, kad aš galiu Jam dėkoti, kad žinau 
ir suprantu, jog reikia tai daryti.

Neišsakyti žodžiai
Ištieski ranką man
Ir tamsoje švieselė suspindės.
Ištiesiu ranką Tau –
Siaurutis kelias praplatės.

Ištieskime rankas visi
Ir atiduosim Viešpačiui mes skausmą.
Tikėkim meile, viltimi
Ir nepalikim to, kurs rauda.

Tegul malda visus sukvies
Ir akyse spindės šviesa.
Te Viešpaties ranka visus palies
Ir baimė dings kaip vasarą pūga.

Te džiaugsmas, meilė vienija visus,
Vilties ir meilės niekad nepraraskim.
Tegul tikėjimas sujungia mus
Ir šviesų bendrą kelią raskim!

Te Viešpats mūsų neapleidžia,
Suvienija visus mus maldoje,
Tegul pavasaris apsigyvena
Kiekvieno mūsų širdyje.

Ištieski ranką man
Ir skausmas taps praeitimi.
Ištiesiu ranką tau –
Gyvenimas vėl taps didžiausia viltimi!

Daiva Katiševskaja
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Regina ir Edmundas Daubarai

DIEVAS YRA PATS DIDŽIAUSIAS GYDYTOJAS

„Dievas yra meilė. Ši teologinė formulė kalba ne apie sentimentus, o apie 
sąsają, jungtį, šaukimą į kitą, iš kurio atsiranda kalba, o jei nėra jung-
ties, nėra meilės, nėra kalbos, nes ji tampa tik beprasmiu gaudesiu“.  
(Vanda Juknaitė)

Mes nežinome, ką mums žada rytojus ir nelabai galime nuspėti. Dažnam 
gyvenimas subyra į šipulius tada, kai net mintis tokia į galvą neuž-
klysta. Taip atsitiko ir man. Turėjau mylimą darbą, stiprius abu tėve-
lius, gražią šeimą ir gerą sveikatą. Nelaimių karuselė įsisuko ir greitai 
per porą metų išrikiavo bėdas: mamos ligą ir sunkią širdies operaciją, 
jai dar nepasveikus, susirgo tėvukas ir po 2 mėnesių mirė nuo vėžio, 
uždarė įstaigą ir praradau darbą, būdama bedarbė, susirgau krūties 
vėžiu ir sunkiai gydžiausi, artimo žmogaus bjauri išdavystė... Gyveni-
mas brėžė sunkią, juodą, nepakeliamą liniją, bet tuo pačiu metu šalia 
ryškėjo ir baltas punktyras, kuris daigino manyje stiprybę, supratimą 
ir viltį. Tai buvo Dievo balsas. Iki tol aš retai užeidavau į bažnyčią, ne-
mokėjau jokių maldų ir giesmių, nepažinojau jokio dvasininko.

Po operacijos, gulint Santariškių ligoninėje, atėjo pirmas širdies kruste-
lėjimas, kad reikia prašyti vienos draugės pagalbos. Paskambinau jai 
ir paprašiau maldos už mane. Grįžus namo ir tęsiant ilgą gydymą, su-
radau kelią į onkologinių ligonių bendruomenę. Jų susitikimai vykda-
vo Kretingos pranciškonų vienuolyne. Pradėjau dalyvauti šv. Mišiose. 
Pasijutau nejaukiai, kad negalėjau eiti komunijos – nebuvau priėmusi 
Atgailos, Švenčiausiojo ir Sutvirtinimo sakramentų. Pradėjau lankyti 
grupelę, kuri ruošė šiems sakramentams. Taip prasidėjo mano kelionė 
link Dievo, kuri tęsiasi ir šiandien. Supratau, kad Dievas visą laiką buvo 
šalia manęs, tik laukė mano atsigręžimo į jį. Gyvenimas pradėjo keis-
tis, juodoji linija pamažu pradėjo blukti, o baltas punktyras įgavo tie-
sią liniją. Kaip ir visi žmonės, aš ne viską galiu padaryti ar pakeisti, bet 
yra kas gali padaryti viską, net neįsivaizduojamus dalykus. Išmokau 
melstis, dėkoti, prašyti, garbinti, giedoti ir gyvenimas nušvito kitomis 

© Edžio Jurčio nuotrauka
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spalvomis. Dievui nėra negalimų dalykų, Jo meilė ir viltis įgalina keisti 
gyvenimą čia ir dabar. Sunkiai sirgdama rašytoja Jurga Ivanauskaitė 
rašė: „Stebuklas jau įvyko – aš sutikau Dievą“. Aš irgi taip galiu pa-
sakyti. Visos gyvenimo duobės, gilios ir neperlipamos, dabar atrodo 
kitaip. Jos buvo, yra ir bus, bet „malonės slenksčiai“ nebus per aukšti 
įsikibus į Dievo delną.

Tikėjimas suteikia viltį, o tai – svarbu visiems. Tuo ir pasireiškia tikėji-
mo visuotinumas. Gyvenimas pradeda keistis, kai supranti svar-
biausią Dievo ženklą – meilę, tikėjimą ir viltį. Pradėjau suprasti, kad 
bažnyčios esmė – malonės bendruomenė. Pajutau, kad maldos jėga 
yra labai stipri. Mes, išmokyti pasitikėti savo žmogiškomis jėgomis, 
norime suvaldyti visas situacijas ir taip mažai pasitikime Dievu. Kai 
esi pašauktas Jį pažinti, patikėti, kad Dievas gali padaryti stebuklą, 
atsiradęs asmeninis ryšys su Dievu sąlygoja kelio į save ir tapimo sa-
vimi galimybę. Pradedi tikėti ir pasitikėti, nebelieka pojūčio, kad visas 
gyvenimas tarsi smėlis slysta tarp pirštų, kai išsenka visos gyvybinės 
jėgos, lyg būtų nuo kūno nuplėšta oda... Tikėjimas praturtina gyve-
nimą naujais horizontais ir didele viltimi. Visi mes pajėgūs pasirinkti 
gėrį. Susivienijimas su Kristumi daro žmogų daug stipresnį, tobulesnį, 
įgalina keistis. Supranti, kad esi Dievo rankose, jauti didelį nusirami-
nimą, o kai žmogus ramus, gijimas prasideda iš pačios gilumos. Ti-
kintieji yra išgelbėti viltimi, kuri keičia gyvenimą dabar. Supratimas, 
kad aš esu gelbėjama, saugoma ir mylima, suteikia stipresnę viltį 
gyvenimui.

Be Dievo pagalbos sunku suvokti, kad galime „atleisti savo kaltinin-
kams“. Atrodė, kad santuoka subyrėjo ir beliko tik skirtis... Tačiau 
Dievo malonė keitė ne tik mane, bet ir mano vyrą. Jis taip pat pradėjo 
ieškoti kelių, vedančių link tikėjimo, skaityti Šventąjį Raštą, važiuoti 
į piligrimines keliones. Kartu aplankėme Vatikaną, Fatimą, Lurdą, Je-
ruzalę, keletą kartų keliavome į Indiją. Pasaulis liudijo dvasingumą, 
tikėjimą ir gyvenimo džiaugsmą. Dievas padėjo susigrąžinti ramybę 
ir gyvenimo darną. Regina Daubarienė

Justės Jurčiūtės nuotrauka   



_________

40
__________

41

V I L T I S  G Y D O_______________________
liudijimai

V I L T I S  G Y D O_______________________
liudijimai

DIEVAS NESIUNČIA NEI LIGOS, 
NEI KANČIŲ

Dievu tikėjau dar prieš onkologinę ligą, tad liūdna žinia, kurią išgirdau 
gydytojo kabinete, nebuvo tokia skaudi ir beviltiška. Jau buvau su-
pratusi, kad Viešpatyje visada yra viltis ir kad Jis taria paskutinį žodį. 
Nekilo ir klausimai „už ką“ bei „kodėl man taip atsitiko“. Buvau gydo-
ma chemoterapija, atlikta operacija, taikytas spindulinis gydymas. 
Nors ir buvo sunku, tačiau niekada nesijaučiau palikta ar apleista 
Dievo. Labai stiprino žodžiai iš Biblijos: „Niekada aš tavęs nepaliksiu 
ir neapleisiu. Viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ (Rom. 8,28). At-
rodytų, argi gali tokia sunki liga, atnešusi daug baimės, kančių, skaus-

Dabar aš žinau, kad Dievas yra pats didžiausias gydytojas. Jis nuramina 
bei nuskaidrina sielą, o kai ji rami, tada ir gyvenimas keičiasi. Man pa-
sisekė bėdoje suklusti ir išgirsti Dievo žodį. Tai įgalino mane visai ki-
taip išgyventi ligą, pamatyti kitokį pasaulį, kuriame daug meilės Die-
vui ir žmonėms.

Šis pavasaris jau tryliktas nuo to laiko, kai iš mano kūno buvo pašalintas 
piktybinis auglys ir vėžys atsitraukė. Tiesa, atsirado odos vėžys ir kele-
tą kartų prireikė chirurgo įsikišimo... Kitokio gydymo nereikėjo todėl 
ir didesnių bėdų nebuvo. 

Nauju išbandymu prieš tris metus tapo vyro liga, jis susirgo kraujo vėžiu. 
Šiuolaikiniai gydymo metodai, naujai išrasti medikamentai apsaugojo 
jį nuo sunkaus gydymo. Kasdien vartojamos tabletės leidžia gyventi 
įprastą gyvenimą. Išmokome su viskuo susitaikyti ir naujai įvertinti 
savo gyvenimo laiką. Kiekviena diena tapo prasminga. Neatsisakėme 
kelionių, naujų įspūdžių, šeimos švenčių, draugų susibūrimų ir gražaus 
bendravimo su anūkėliais.

Gyvenimas gražus visada, tik reikia jį turėti. Mane ir toliau stiprina ti-
kėjimas Jėzumi ir kasdienine malda. Aš nežinau, kas dar gali nutikti, 
kokios duobės ir tamsios prarajos yra šalia, bet žinau, kad turiu stiprią 
atramą.

Regina Daubarienė
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mo, praradimų, išeiti į gera? Esu įsitikinusi, kad Dievas nesiunčia nei 
ligos, nei kančių. Mes gyvename pasaulyje, kuriame daug blogio pa-
darinių. Bet ir kančioje, ir ligoje Viešpats nepalieka mūsų, guodžia bei 
stiprina. Patirdami sunkius išgyvenimus, mes tampame prieinames-
ni Dievui – atviresni ir jautresni. Pradedame melstis ne mechaniškai 
kartodami išmoktas maldas, o iš visos širdies. Suradau bendruome-
nę, žmones, kurie tapo artimi ir brangūs. Esu dėkinga Dievui už privi-
legiją pasitarnauti kitiems – savanorystės patirtį. Ką galėčiau patarti 
tiems, kurie šiuo metu serga ir ieško pagalbos ne tik savo kūnui, bet ir 
dvasiai? Labai svarbu nepasiduoti nuoskaudai ir kartėliui. Kiekvieno 
žmogaus širdyje yra bent grūdelis tikėjimo, kurio užtenka, kad atver-
tum savo širdį Jėzui. Tada, kaip ir šv. Paulius, galėsime ištarti: „Nei 
mirtis, nei gyvenimas, <...> negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, 
kuri yra Kristuje Jėzuje“.

Per pastaruosius penkerius metus teko dar kartą pakovoti su liga. Ir vėl 
skambėjo Dievo pažadas: „Nebijok, tik tikėk ir matysi Dievo šlovę“. 
Jau turėjau patirtį, kad Viešpats niekada neapleidžia ir Jo begalinė 
meilė ypač pasireiškia, kai esi silpniausia. Be Jo ir artimųjų palaikymo 
būtų žymiai sunkiau. Ir dar – kaip svarbu turėti savo bendruomenę, 
kuri išpildo Jėzaus paliepimą, kad nešiotume vieni kitų naštas!

Silvija Pumpurs

DIEVAS KALBĖJO IR MOKĖ MANE

Kai mūsų gyvenimas teka nusistovėjusia, įprasta vaga, kai lydi sėkmė 
darbe, šeimoje, atrodo, kad taip bus visada. Tačiau vieną gražią dieną, 
dažniausiai kai to visai nesitiki, išgirsti blogą žinią, kuri pakeičia gyve-
nimą... Ir tai, kas atrodė taip stabilu bei nekintama, staiga ima byrėti. 
Jums vėžys, – kasmet Lietuvoje išgirsta aštuoniolika tūkstančių žmo-
nių. Ši žinia į žmogaus gyvenimą įsiveržia tarsi uraganas, atnešdamas 
skausmą, baimę, liūdesį, nerimą, neviltį, šimtus klausimų. Įkrenti į šu-
linį, kuriame daug tamsos, bet, kad ir koks gilus tas šulinys būtų, – iš jo 
visada matyti lopinėlis dangaus, šaukiantis kilti į šviesą. Tik nuo mūsų 
pačių priklauso, ar paskęsime nevilties šulinyje, ar atversime širdis ir 
kilsime į šviesą.

Diagnozę „vėžys“ išgirdau prieš dvidešimt metų, kai man buvo 42 metai. 
Ši žinia trenkė kaip perkūnas. Tik prieš porą mėnesių vėlyvos stadijos 
vėžys buvo diagnozuotas mano broliui, labai jaudinomės ir liūdėjo-
me dėl jo, o čia dar ir man. Visos mintys sukosi tik apie mirtį, širdį 
kaustė baimė. Bijojau ir dėl brolio, ir dėl savęs. Brolis nepasveiko, jis 
išgyveno tik keletą mėnesių. Labai liūdėjau išlydėjusi savo vienintelį 
brolį. Tuo blogos žinios nesibaigė – labai netikėtai, praėjus tik me-
tams po brolio mirties, nuo vėžio mirė ir mama. Aš likau gyventi. Po 
sėkmingo gydymo mano liga traukėsi, kūnas sveiko, bet sielos žaiz-
dos negijo, nebuvo ramybės, neliko džiaugsmo, gyvenimo spalvų, tik 
viską griaunantis liūdesys. Nenorėjau taip gyventi, troškau rasti ke-
lią, kuris išvestų iš tamsos į šviesą. Ėjau pas psichologą, mane palai-
kė daug žmonių, bet niekas nesikeitė. Mano labai gera draugė, sielos 
sesė Irena, supratusi, kaip jaučiuosi, prakalbo apie dvasinę pagalbą, 
palydėjo mane į Kretingos brolių pranciškonų vienuolyną, pokalbiui 
priėmė tėvas Antanas. Kalbėjomės ilgai, šiandien tikrai visų kunigo 
pasakytų žodžių neatkartočiau, bet po pokalbio panorau atlikti išpa-
žintį. Išėjau palengvėjusia širdimi. Kiekvieną sekmadienį pradėjau va-
žiuoti į šv. Mišias Kretingos bažnyčioje. Iki ligos aš kartais nueidavau į 
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Irena Embrektienė

bažnyčią, dažniausiai per šventes, daugiau iš tradicijos ar smalsumo, 
nes nepažinau Dievo, neturėjau asmeninio santykio su juo. Kretin-
gos bažnyčioje tuomet viskas buvo kitaip – broliai kalbėjo apie Gyvąjį 
Dievą, jo begalinę, besąlygišką meilę žmogui, kvietė pažinti Jėzų. Ir 
širdyje gimė bei augo troškimas, kad Jėzus ateitų į mano širdį ir gyve-
nimą, kad galėčiau gyventi Jo artumoje, troškau Jį pažinti, supratau, 
kad tik Dievo meilė gali išgydyti mano širdies žaizdas, grąžinti gyve-
nimo džiaugsmą. Pradėjau melstis ir prašyti, kad Jėzus ateitų į mano 
širdį bei keistų ją.

Stebuklas įvyko Pakutuvėnų bažnyčioje. Pirmą kartą į Pakutuvėnus nu-
važiavau prieš 10 metų per Sekmines. Važiavome melstis už mano 
brangią draugę Ramunę, kuri sirgo leukemija ir jai turėjo būti atlik-
ta kaulų čiulpų transplantacija. Radome pilnutėlę bažnyčią žmonių, 
Šventoji Dvasia buvo pripildžiusi žmonių širdis džiaugsmo, jie meldėsi 
ir šlovino Dievą nuostabiomis giesmėmis. Pradėjau kartu melstis bei 
šlovinti, kiekvienas šlovinimo giesmės žodis buvo tarsi man asmeniš-
kai ištartas ir griovė dar likusias sienas bei širdies užtvaras. Mano širdis 
atsivėrė Jėzaus meilei ir Jis atėjo į mano gyvenimą. Tą dieną man buvo 
parodytas kelias, kuriuo turiu eiti. Aiškiai supratau, kad turiu pažinti 
tą, kurį pamilau. O pažinti galėjau per jo Žodį, todėl pradėjau skaityti 
Šventąjį Raštą. Atsivėrė visai kitas pasaulis. Dievo žodis gydė, guodė, 
ramino, mokė. Patikėjau, kad esu mylima Dievo dukra ir mano širdis 
bus išgydyta: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėg-
ti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28). Šis pažadas buvo išpildytas. Mano 
širdis buvo atgaivinta, ji degė, o aš norėjau, kad tai niekada nesibaigtų 
ir Dievo pažinimas augtų. Eiti tikėjimo keliu man padėjo daug sutiktų 
žmonių, jie – brangiausia Dievo dovana. Stengiausi kuo dažniau eiti į 
bažnyčią, švęsti šv. Mišias, sekmadieniais važiuodavau į Pakutuvėnus, 
klausiausi brolio Gedimino pamokslų, konferencijų, tai padėjo giliau 
pažinti Dievo žodį, rasti atsakymus į daugybę klausimų. Esu be galo 
dėkinga kunigui, broliui pranciškonui Gediminui už tai, kad vedė tikė-
jimo keliu. 
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Irena Embrektienė

Mano gyvenime įvyko dar vienas stebuklas – prieš 10 metų susipažinau 
su Aldona Kerpyte, kuri pakvietė ateiti į onkologinių ligonių bendruo-
menę „Vilties piligrimai“. Bendruomenėje esu iki šiol. Labai dėkoju 
Dievui už šią brangią dovaną. Bendruomenėje išgyvenau nuostabiau-
sias gyvenimo akimirkas – bendrystės džiaugsmą, pagalbą vienas ki-
tam, palaikymą. Čia sutikau daug žmonių, per kurių liudijimus Dievas 
kalbėjo ir mokė mane, augino tikėjimą. Visada sakau, kad būdama 
bendruomenėje pasveikau. Gyvenimas įgavo visiškai naują kokybę, 
gimė troškimas pasitarnauti kitiems. Dabar esu Šv. Pranciškaus on-
kologijos centro savanorė. Dėkoju Viešpačiui, kad bendruomenėje 
jau daug metų kartu yra brolis Benediktas ir brolis Evaldas – jie tikri 
žmonių broliai, visada šalia, pasiruošę patarnauti, patarti, padėti. Iš jų 
gavau labai daug dvasinių pamokų. Kaip ir visa bendruomenė.

Negaliu nepaminėti ir labai man svarbios maldos grupelės, kurią lankau 
Palangos bažnyčioje jau keturioliktus metus. Kartu meldžiamės, skai-
tome Šventąjį Raštą, dalinamės. Kartu su mumis meldžiasi ir savo 
įžvalgomis dalinasi kunigas Sigitas – tai neįkainojamos tikėjimo bei 
Dievo pažinimo pamokos.

Šiandien galiu liudyti, kad Dievas pakeitė mano gyvenimą, išgydė šir-
dį. Jis yra mano stiprybės, džiaugsmo, ramybės šaltinis, mano viltis. 
Dievas ateina ir gydo kiekvieną, kas jo šaukiasi. Ir jeigu šiandien Jūs 
įkritote į šulinį ir iš jo matosi tik mažas lopinėlis dangaus, jeigu Jūsų 
širdį kausto skausmas ir liūdesys, nelikite tamsoje, atverkite širdis 
Dievo meilei ir būsite išgydyti. Jėzus sako: „Štai aš stoviu prie durų 
ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu 
ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi“ (Apr 3, 20). Atverkite Jam 
savo širdies duris.

Kai 1999 m. liepą išgirdau, kad sergu krūties vėžiu troškau ir prašiau dar 
bent penkių gyvenimo metų. Gyvenu jau – dvidešimt! Tie pragyventi 
metai – neįkainojama Dievo dovana. Užaugo mano sūnūs, auga anū-
kėliai, patyriau daugybę nuostabių akimirkų, laikas įgavo kitokią pras-
mę. Suprantu, jeigu Jūs savo diagnozę išgirdote prieš savaitę ar mėnesį 
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skaičius 20 atrodo kaip fantazija. Tačiau tai realybė ir tegul tai būna 
Jums padrąsinimas!

 Šiandien galiu pasakyti ir tai, kad ne nugyventų metų skaičius yra svar-
biausia. Daug svarbiau kaip gyvenai, ką supratai, kokias pamokas iš-
mokai, kiek mylėjai, į ką sudėjai viltis. Labai gerai suprantu, kad gavusi 
tokią metų dovaną, negaliu viena ja naudotis, turiu dalintis su broliais 
ir sesėmis, palydėti juos nelengvoje vėžio kelionėje, būti kartu, todėl 
džiaugiuosi ir toliau galėdama būti onkologinių ligonių bendruome-
nėje „Vilties piligrimai“, kiek galėdama ir pasitarnauti. Buvimas ben-
druomenėje gydo. Popiežius Pranciškus yra pasakęs:  „Gyva bendruo-
menė – tai ta, kuri paremia, lydi, priima ir praturtina. Niekada atskirai, 
visada kartu kiekvienas išmoksta būti Dievo ženklu ir palaiminimu 
kitam“. 

Susirgę nebūkite vieni, nebūkite atskirai, kad baimė ir liūdesys neužval-
dytų Jūsų širdies, būkime kartu.  

Irena Embrektienė

PRAŠIAU DIEVO SVEIKATOS

Kaip visada, atėjus vasarai mes dirbdavome nardymo centre Plateliuose. 
Gegužės mėnesį buvau atlikusi kraujo tyrimus ir viskas buvo gerai. 
Net sudalyvavau „Vilties bėgime“, bėgdama 6 km distanciją. Birželio 
mėnesio viduryje pradėjo kraujuoti dantenos, stomatologas paskyrė 
gydymą. Dar po savaitės ant kojų atsirado mėlynės. Pamaniau, kad 
tai darbe užsigavau. Pradėjo trūkti jėgų, akyje atsirado kraujosruva, o 
galiausiai prasidėjo mėnesinės, kurios labai išgąsdino. Kraujas tiesiog 
plūdo iš manęs. Vyras išvežė į ligoninę Klaipėdoje. Po poros dienų ty-
rimų išgirdau diagnozę – ūmi promelocitinė leukemija. Vyras negalėjo 
patikėti ir galvojo, kad tai klaidinga diagnozė. Temo akyse nuo sil-
pnumo ir baimės. Galvojau, kad dar esu jauna (tada buvo 45 metai), 
nesulaukiau anūkų, nemačiau dukters išleistuvių, sūnaus vestuvių... 
Mintys pynėsi galvoje...

Prasidėjo gydymas – chemoterapija. Pirmą savaitę nesijaučiau labai sil-
pna, net galvojau, kad gal nenuslinks plaukai. Gydytojai sakė, kad jei 
nebus remisijos, tai teks ieškoti donoro ir daryti kaulų čiulpų trans-
plantaciją. Ilgą laiką reikės gyventi sterilioje izoliacijoje, nes chemija 
sunaikins imuninę sistemą. Vyras, sukūręs socialiniame tinklalapy-
je puslapį, papasakojo mano istoriją. Per keletą dienų turėjau apie 
500 draugų, kurie mane palaikė, kasdien rašydavo, neleido liūdėti, 
stiprino, kartu meldėsi. Aš pati negalėjau nei skaityti, nei atsakyti, to-
dėl jis man skaitydavo žinutes, rašydavo atsakymus. Draugų palaiky-
mas labai padėjo. Prašiau Dievo sveikatos, o ir šeima maldoje kasdien 
buvo su manimi. Ėjo laikas... Trys ilgi mėnesiai ligoninėje... Buvo net 
tokių savaičių, kai vyras miegodavo ligoninėje ant sudedamos lovos 
šalia manęs, nes man nebuvo jėgų išlipti iš lovos. Lankyti galėjo tik 
trys žmonės, visų kitų apsilankymo vengiau, nes bijojome galimos in-
fekcijos. Kaskart su didžiausia baime laukdavome tyrimų atsakymo ir 
pagaliau įvyko stebuklas – aš pasiekiau remisiją. Namie buvo šventė, 
niekas negalėjo nuslėpti džiaugsmo. Tai buvo maža pergalė, kuri vėl 
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suteikė vilčių svajonėms ir sustiprino tikėjimą. Pagaliau sužinojau, 
kad mano pačios kaulų čiulpai veikia ir nereikės transplantacijos.

Per tris mėnesius buvau du kartus po dešimt dienų namie, labai norėjosi 
vėl išeiti į gryną orą ir miegoti savo lovoje. Kol būdavau namie, susti-
prėdavau, bet kai grįždavau į ligoninę kitam chemoterapijos seansui, 
vėl viskas prasidėdavo iš naujo. Man užsakė keletą perukų, bet daž-
niausiai aš juos užsidėdavau tik eidama į lauką. Visi priprato prie „nau-
jos šukuosenos“ ir net sakydavo, kad man taip tinka. Lapkričio mėnesį 
mane išrašė iš ligoninės, bet gydymas dar turėjo tęstis dvejus metus. 
Po kelių mėnesių grįžo svoris, ataugo plaukai, vėl atsirado jėgų ir noro 
keliauti. Džiaugiuosi gyvenimu ir kad yra tokių medicinos specialistų, 
kurie su Dievo pagalba gali pagydyti.

Šventojo Antano ženklas
Praėjus keliems gydymo mėnesiams, su savo vyru lankėmės Kretingos 

Viešpaties apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje. Dažnai ten užsukda-
vome padėkoti Viešpačiui. Buvome išvarginti ligos ir man labai norė-
josi vėl būti sveika...

Mano vyras, Arūnas, meldė Šv. Antaną duoti mums kokį nors ženklą, kad 
liga negrįžtamai atsitraukė.

Atsakymas atėjo netikėtai. Vienuolyno patalpose, plaudamas rankas, prie 
kriauklės pastebėjo keistą žiedą. Paėmęs į rankas, jis suprato, kad tai 
neeilinis žiedas, nes ant jo matėsi užrašas. Atidžiai apžiūrėjęs pamatė, 
kad ant žiedo, anglų kalba išlieta „Tėve Mūsų“ malda. Pagalvojęs, kad 
tai vienuoliai ar jų svečiai paliko šį žiedą vonios kambaryje jis perdavė jį 
pranciškonui broliui Evaldui, tikėdamasis, kad šis suras žiedo savininką.

Maždaug po mėnesį trukusių paieškų, brolis pranciškonas Evaldas pasakė, 
kad niekas iš jo brolių neturėjo tokio žiedo ir vienuolyną lankę svečiai 
į laiškus atsakė taip pat – nieko nežino apie jį.

Tada Arūnas prisiminė, kad prašė Šv. Antano duoti ženklą. Jis paėmė iš 
brolio Evaldo žiedą, uždėjo jį ant rankos ir suprato, kad liga nugalėta, 
o malda ant žiedo, tapo beveik kasdiene padėkos malda.
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Liuda Vainorienė

Šventojo Pranciškaus ženklas
Praėjus dvejus metus trukusiam gydymo kursui, su Šv. Pranciškaus onko-

logijos centro bendruomene išvykome į piligriminę kelionę po Italiją. 
Aplankėme Romą, Vatikaną, Asyžių, Florenciją...

Lankantis prie Šv. Pranciškaus kapo įvyko nepaaiškinamas įvykis. Man be-
simeldžiant ir dėkojant Šv. Pranciškui už tai, kad galiu su visai lankytis 
šiose šventose vietose, išgirdau kažką pypsint. Pirma pagalvojome, 
kad suveikė signalizacija, tačiau išeinant iš kapo koplyčios, supratau, 
kad tai mano nardymo laikrodis sustojo ir pypsi. Parodžiau Arūnui. Jis 
nustebo, nes tokios funkcijos laikrodyje nustatyti neįmanoma. Ro-
dyklės sustojo, o laikrodis toliau signalizavo. Dar pagalvojome, kad 
laikrodis sugedo. Visaip studijuojant laikrodžio funkcijas, Arūnas pa-
spaudė paleidimo mygtuką ir laikrodis vėl pradėjo eiti. Aš supratau, 
kad tai prasidėjo mano naujas gyvenimas. Gyvenimas be ligos. Praėjo 
dar 5 metai, laikrodis daugiau nė karto nesustojo. Aš tikiu, kad tai 
buvo Šv. Pranciškaus  ženklas man.

Esu labai dėkinga Dievui ir mano globėjams Šv. Antanui, Šv. Pranciškui, 
Šv. Judui Tadui už tai, kad šiandien esu sveika, kad galiu būti su savo 
šeima, kad galiu mylėti ir džiaugtis gyvenimu, kad mačiau kaip mano 
vaikai baigė mokyklas ir studijas, kad galėjau dalyvauti sūnaus vestu-
vėse ir kad tikriausia greitai tapsiu močiute.

Aš vėl keliauju, nardau, sportuoju, džiaugiuosi nuostabiu gyvenimu. Dė-
koju Dievui ir visiems kas kartu meldėsi su mano šeima už mane ir 
mano sveikatą.

Liuda Vainorienė
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TIKĖJIMAS, MEILĖ IR VILTIS 
DAUG STIPRESNI UŽ MIRTĮ

Jūratė. Susirgau vėžiu 2014 metais. Iki tol vėžys skambėjo, kaip baisiau-
sia žinia, kurią galėčiau apie save išgirsti... Nemažai žmonių iš mano 
giminės buvo palietusi ši liga, turėjau liūdnos patirties. Buvome už-
auginę vaikus, turėjome anūkų... Buvau ir esu tikinti moteris, Romos 
katalikų bažnyčios narė, Šv. Raštas man yra nenuginčijamas autorite-
tas ir tiesos šaltinis. Taigi, išgirdusi sukrečiančią diagnozę, akimirksniu 
prisiminiau Šventojo Rašto citatą, kad „Dievas yra meilė“ (Pirmasis 
Jono laiškas 4, 16). Tąsyk turėjau labai pagalvoti, kas yra meilė, prisi-
miniau meilės apibūdinimą Pirmame laiške korintiečiams, kad meilė 
yra kantri, visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Niekaip 
neįstengiau susieti vėžio, meilės, Dievo visagalybės bei visažinystės 
su ikišioline savo patirtimi... Ir pravirkau... Žinia, kad aš sergu vėžiu 
(tikrai ne vien tik aš, bet...) mane sukrėtė iki širdies gelmių... Buvau 
labai pasimetusi... Paskambinau Vytui ir pradėjau važiuoti namo, no-
rėjau papulti į avariją ir akimirksniu mirti, tiesiog nenorėjau girdėti 
nieko apie operaciją, spindulinį, chemoterapinį ir aplamai jokį gydy-
mą, norėjau numirti akimirksniu... Grįžau namo, pamačiau sutrikusį 
Vyto veidą... 

Vytautas. Kai Jūratė telefonu pasakė, kad jai diagnozavo vėžį, pasidarė 
tamsu viduje, bet puoliau įtikinėti save, kad stadija tik pirma, išope-
ruos ir viskas bus gerai. Bijojau pagalvoti apie gyvenimą be Jūratės, 
šaukiausi Dievo. Susitikau Jūratę pirmą kartą 1984 metais ir įsimylė-
jau iš pirmo žvilgsnio, pamečiau galvą... Sužinojęs apie jos ligą, kaip 
nekeista, pasijutau labai panašiai. Jūratė buvo kerinčiai graži, gera, 
išmintinga, maloni, negalėjau prisiminti nė vieno jos trūkumo ar konf-
likto tarp mūsų, kurių tikrai per 30 metų netrūko... Visada stengiausi 
nieko neidealizuoti, bet gal tokiomis akimirkomis matai mylimą žmo-
gų Dievo akimis, kuris atleidžia atgailaujantiems kaltes ir niekada jų 
neprisimena? Jūratė ir Vytautas Jakeliai
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nes tikėjimas, meilė ir viltis daug stipresni už mirtį, sakau: „Iki pasi-
matymo meilės karalystėje, kurioje pradėjome gyventi jau dabar, bet 
kuri niekada nesibaigia. Ten daug geriau pažinsime vienas kitą ir patys 
būsime pažinti karalystėje, kurios ilgesį gailestingasis Viešpats įdėjo į 
kiekvieno žmogaus širdį, nes Dievas yra meilė...

Vytautas. Per Jūratės ligą atradome Šv. Pranciškaus onkologijos centrą 
ir „Vilties piligrimų“ bendruomenę bei daug brangių bičiulių, brolių ir 
seserų Kristuje, kurių net mirtis negali išskirti. Jie tapo mūsų gyve-
nimo dalimi. Pažvelgęs atgal, nedvejodamas sakau, kad paskutinieji 
ketveri metai patys laimingiausi mano gyvenime, mūsų meilė ir laimė 
kasdien auga, nepaisant jokių sunkumų. Gal be jų ir neaugtų. Nežinau. 
Tik žinau, kad Dievas nemeluoja, sakydamas: „Šaukis manęs, tau at-
siliepsiu! Pasakysiu tau nuostabių dalykų, paslapčių, kurių nežinojai“ 
(Jeremijo knyga 33, 3).

Jūratė ir Vytautas Jakeliai

Jūratė. Apsikabinom, kai grįžau, ir man atrodė, kad dabar mūsų kūnai 
tikrai suaugo į vienalytį kūną, buvo labai gera stovėti taip apsika-
binus ir verkti, jaučiausi saugi ir norėjau, kad ši akimirka nesibaigtų, 
bet... Reikėjo apie daug ką pagalvoti, apsispręsti, kaip elgtis, ką ir kam 
sakyti... Nutarėme apie mano ligą pasakyti tėvams, vaikams ir drau-
gams... Kadangi apie vėžį sužinojau profilaktinio patikrinimo metu ir 
pažinojau moterį, kuri turėjo didžiulį kietą auglį krūtyje, bet į medikus 
nesikreipė, man atrodė, kad tiesiog privalau daug kam pasakyti apie 
būtinybę rūpintis savo sveikata. Operaciją paskyrė labai greit, po kelių 
dienų, turėjau atlikti keletą būtinų procedūrų. Atėjo rytas, kai teko 
važiuoti į ligoninę. Paklausiau Vyto: „Ko prašei Dievo?“ Jis pasakė: 
„Atidaviau Tave į gerojo Dievo rankas, negaliu gi patikėti savo myli-
mosios vien daktarui, kurio net nepažįstu...“. Žinojau, kad Dieve mes 
visi gyvename, judame ir veikiame. Buvau ne kartą patyrusi akivaiz-
dų Viešpaties rūpestį, bet tąryt atrodo net fiziškai pasijutau Kūrėjo 
rankose; rūpestingose, patikimose, be galo mylinčiose. Operacinėje 
nesijaučiau viena.

Vytautas. Operacijos dieną nubėgau pas mūsų kleboną prašyti mišių už 
Jūratę. Šis pasakė, kad nereikėjo nė prašyti, nes ir taip būtinai aukos 
bei griežtai atsisakė piniginės aukos, nes esame „sava chebra“. Labai 
padrąsino, vos neapsiverkiau. Ne juokais šaukiausi Dievo, net reikala-
vau: „Pagydyk Jūratę arba pasiimk abu“. Jaučiausi bejėgis ir parklup-
dytas, Jėzus Kristus ir malda buvo vienintelė viltis.

Jūratė. Praėjo daugiau, kaip ketveri su puse metų... Turiu tikrintis kas tris 
mėnesius dėl tam tikrų kraujo tyrimų rodiklių, ne kartą tyrė tomo-
grafu ir kitais būdais, porą kartų girdėjau žinią, kad liga atsinaujino... 
Tai nesukliudė man pasitikėti Dievo rūpesčiu ir meile... Teko palydėti į 
amžinybę ne vieną iš brangių žmonių, kuriuos džiaugsmingai priėmiau 
į savo širdį ir jaučiausi Jų dalimi... Kaskart verkiu atsisveikindama, kad 
niekad daugiau šioj žemėj nebesijuoksim, nebesikalbėsim ir nebeap-
sikabinsim... Bet kasdien viltis, kad amžinybę leisime drauge stiprėja, 
visiems Jiems sakau: „Iki pasimatymo“ ir tada nusišypsau pro ašaras, 
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VILTĮ GALI SUTEIKTI TIK TIKĖJIMAS

Kai mąstau apie savo gyvenimą, matau jie yra du. Du ir visiškai skirtingi – 
iki onkologinės ligos ir po jos. Ir tvirtai įsitikinusi, kad antrasis daug 
prasmingesnis ir įdomesnis. 

Pirmas giliai į atmintį įstrigęs tikėjimo prisiminimas – pirmoji Komunija 
Šiauliuose, per Sekmines prieš 60 metų, gražią vasaros dieną, dabar-
tinėje Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Priėmus švenčiausią-
jį sakramentą patyriau tokį palaimingą lengvumo, ramybės, meilės 
jausmą, atrodė, kad galėčiau skristi kaip drugelis virš gėlėtų pievų. 
Niekada daugiau taip nesijaučiau, bet visada tai prisimindavau, kai 
sušlubuodavo tikėjimas. 

Tėvai, ypač mama auklėjo katalikiškai: vaikystėje sekmadieniais, per kata-
likiškas šventes eidavom į bažnyčią, per atlaidus dalyvavom procesijo-
se, barstėm gėlytes. Vėliau, paauglystėje, tikėjimas atsidūrė tarsi tarp 
dviejų skirtinų polių: iš vienos pusės stiprus mamos tikėjimas ir noras, 
kad būtume nuoširdūs katalikai. Iš kitos – griežtas ateistinis auklėjimas 
mokykloje, kur buvo sekama, kas lanko bažnyčią, o klasiokai tokius 
vadino davatkomis. Ta dviprasmybė sieloje ilgam paliko gilius randus.

Sovietmečiu, kad patenkinčiau savo domėjimąsi istorija, įstojau į krašto-
tyros organizaciją. Organizuodavau kraštotyrines keliones po Lietuvą, 
apžiūrėdavom bažnyčias, kitas žymias Lietuvos istorines vietas (aišku 
ne revoliucines). Mažuose miesteliuose bažnyčios dažniausiai ir būda-
vo pagrindinis lankomas objektas. Matėme, kaip buvo persekiojami 
pažangesni, aktyviai už tikėjimą kovoję kunigai. Po vienos tokios ke-
lionės į Paberžę, kur klebonavo tėvas Stanislovas, dalis kelionės daly-
vių buvo kviečiami pasiaiškinti į KGB. Pasirodo, vienas kelionės dalyvių 
buvo saugumo informatorius. 

Prasidėjęs atgimimas atvėrė galimybę į laisvę tikėti, gauti ir skaityti se-
niau draustas tikėjimo knygas. Dalyvavau televizijos instituto sąjūdžio 
tarybos veikloje. Su džiaugsmo ašarom stebėjom 1990 m. kovo 11 d. 
LTSR Aukščiausiosios tarybos posėdį, kai buvo paskelbta, kad atkuria-
ma nepriklausoma Lietuvos valstybė. Su vyru Antanu nusprendėme Genovaitė Žukauskienė
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na < >“ (Siracido 38, 1–2). Turime melstis už medikus, kad visiems jiems 
dovanotų gydymo dvasią. O tikintys medikai patvirtina, kad malda 
sergančiajam duoda dvasios tvirtumą. Jį turėdamas, nepraradęs vilties 
žmogus yra stipresnis, tada jį ir visos medicinos priemonės geriau veikia.

Sergant ir besigydant mane labai stiprino artimųjų, draugų, brolių pran-
ciškonų palaikymas, jų maldos. Dar ir dabar prisimenu Lotos į ligoninę 
atvežtų pakalnučių kvapą. Sunkiausia buvo, kad negalėjau pasirūpinti 
sūnumi Justinu, kuris tuo metu laikė abitūros egzaminus. Bet jis pa-
sistengė, labai gerai baigė mokslus ir sėkmingai išlaikė stojamuosius į 
aukštąją mokyklą. Džiaugiausi dėl jo. Po gydymo jaučiausi stipri, rodos 
viską žinojau apie ligą, kaip elgtis, maitintis, gyventi. Todėl sunkiai pa-
sidaviau sūnus Juozapo įkalbinėjimui atvažiuoti į Kretingą, kur Aldutės 
Kerpytės iniciatyva susibūrė onkologinių ligonių grupelė. Ryžausi. Nuo 
tada kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį ketverius metus, nesvarbu 
koks oras, važinėjau iš Šiaulių į Kretingą. Laukdavau tų susitikimų, tai 
buvo tarsi gyvybės ir jėgos šaltinis. „Vilties piligrimai“ tapo antra šeima: 
čia meldėmės, giedojome, dalinomės savo džiaugsmais ir rūpesčiais, 
išgirsdavome naujų bendruomenės narių ar sesučių liudijimų, kasdie-
ninių mažų stebuklėlių, kurie stiprino mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą. 
Norėjosi čia būti, nes visi buvome paliesti ligos, gerai supratom gyve-
nimo trapumą ir laiko vertę. Galop su vyru persikėlėme gyventi į pajūrį. 
Galėjau aktyviau dalyvauti „Vilties piligrimų“ veikloje. Dvasiškai tvir-
tėti padėjo įvairios rekolekcijos, ypač Kairos, stovyklos Cigonaliuose, 
prie Platelių ežero. Didelis džiaugsmas buvo bendruomenės kelionė į 
Italiją, ypač lankymasis La Vernos kalne, kur kelias dienas vaikščiojome 
Šv. Pranciškaus takais, klausėmės Bernardo eilių, rinkome akmenėlius, 
kurios vėliau sudėjom į statomus Šv. Pranciškaus onkologinio centro ir 
koplyčios pamatus. Pastačius Onkologijos centrą, pradėjau čia sava-
noriauti. Su šia veikla susijusi kita istorija, kur vėl gali įžiūrėti Dievo vei-
kimą. Atsikėlus į pajūrį, susilaužiau ranką, išėmus iš gipso, ranka sunkiai 
lankstėsi. Ėmiau ją mankštinti veldama iš vilnos įvairiausius dirbinius. 
Šis darbas taip patiko, kad su savo darbais dalyvavau parodose, gavau 
tautodailininko vardą. Yra pasakyta „Darykite, ką tik iš manęs išmoko-

šį svarbiausią Lietuvai ir mums įvykį įamžinti pasodinant ąžuoliuką. 
Ankstų kovo 12 d. rytą pasodinom mažą ąžuoliuką Pašvinio „Obelai-
tės“ sodo pamiškėje. Prižiūrėjom jį, laistėm. Dabar tai gražus, plačia-
šakis ąžuolas, tikim kad ir toliau augs ir klestės ir kartu su Lietuva švęs 
dar daug jubiliejų. 

 Kai 1991 m. sausio 13 d. per televizorių pamatėm tankus prie televizijos 
bokšto ir išgirdome, kad reikia pagalbos ginant seimą, nedelsiant, naktį 
su sūnumi Juozapu išvykome į Vilnių. Nebaisu buvo net tada, kai pra-
nešdavo, kad jau atvažiuoja tankai, tuomet tik dar tvirčiau susikibę už 
rankų meldėmės ir giedojom. Tikiu, kad laisvę iškovoti padėjo tikėjimo, 
maldos ir drąsos galia, kurią, Dievui padedant, mūsų tauta parodė. Tik 
laisvė ir tikėjimas suteikia gyvenimo pilnatvę. 

Geras tikėjimo pamokas gavau Kanados bendruomenėje, kur 2003 m. kelis 
mėnesius viešėjau pas sūnų Juozapą. Kasdien rytais eidavau į Hamiltono 
bažnyčią, klausiausi Dievo žodžio, širdį paliečiančių sūnaus pamokslų. 
Mąsčiau, koks paradoksas: ne aš jį mokiau pažinti ir pamilti Dievą, o jis 
mane. Stebino stiprus Kanados lietuvių tikėjimas, kurį mes sovietmečiu 
buvome beveik praradę. Tos patirtys buvo didelis tikėjimo pastiprinimas. 

Žinia apie ligą atėjo netikėtai, per pranašišką sapną: mačiau į mano krūtį 
susirūpinusiai žvelgiantį Archangelą Mykolą ir iš jos bėgantį kraują. My-
kolas buvo lygiai toks, koks skulptūrėlėje, kurią sūnus Justinas buvo par-
vežęs iš Italijos. Atsibudau išsigandusi ir griebiausi už krūtinės, gilumo-
je užčiuopiau guzelį. Padarė tyrimus, II – stadijos vėžys. Kai sužinojau, 
nudžiugau, palengvėjo, ne veltui buvo siųstas sapnas, jei ne jis, vėžys 
būtų toli pažengęs, nes mamogramą reikėjo daryti tik po metų. Ši sapną 
lyginu su Apreiškimu Jonui, kuriame užrašyta: „Ir užvirė danguje kova. 
Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, bet 
jie pralaimėjo, ir nebeliko jiems vietos danguje.“ (Apr 12, 7–8). Tik mano 
atveju Mykolas kovojo ne su slibinu, o su mano augliu. Dėkojau jam ir 
Dievui už tą stebuklingą sapną. Toliau viskas vyko pagal planą. Operaci-
ja Vilniuje, vėliau chemija, švitinimas. Dėkinga gydytojams, kurie gerai 
atliko savo darbą. Šventajame rašte sakoma: „Brangink gydytoją, nes jis 
tau svarbus, nes Viešpats jį sukūrė, nes iš Aukščiausiojo jo gydymo dova-
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Genovaitė ir Antanas Žukauskai

te, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su 
jumis“ (Fil 4,9). Mokydama onkologinius ligonius rankdarbių iš vilnos, 
galėjau pagelbėti sergantiems pažinti kūrybos džiaugsmą, kuris padeda 
sveikti. Išties daugelis atėję sakosi nesugebantys nieko meniško pada-
ryti. Bet kai kūryba vyksta ne pagal užsakymą, neskubant, su meile bei 
Dievo pagalba (prieš užsiėmimus pasimeldžiam), padaromi tokie nuos-
tabūs meniški darbeliai. Labai gerai darbą apibūdino Šv. Pranciškus, 
kuris yra pasakęs: „Tas, kuris dirba savo rankomis yra darbininkas. Tas, 
kuris dirba savo rankomis ir savo galva yra meistras. Tas, kuris dirba 
savo rankomis, galva ir širdimi yra menininkas“. Išties reikėtų didžiulės 
parodų salės, kad galėtume parodyti, kiek gražių meniškų darbų čia su-
kurta. Ypač džiaugiuosi Daivutės Katiševskajos nuostabiais, meniškais, 
su didžiule meile atliktais rankdarbiais, kuriuos klaipėdiečiai ir miesto 
svečiai galėjo pamatyti jos autorinėje parodoje. 

Kai supranti, kad visa, ką tu gyvenime turi, yra iš Dievo malonės, visa, ką 
tau Dievas yra paruošęs yra geriausia, kai sugebi nuolankiai tai priimti, 
tampi laimingu, nes Viešpats nepalieka mūsų vienų su problemomis ir 
iššūkiais. Esi taikoje ir ramybėje su savimi. Supratau, kad viltį gali su-
teikti tik tikėjimas, be jo gyvenimas beviltiškas, beprasmis, jis nesutei-
kia dvasinės ramybės ir gyvenimo prasmės. Gyvenime būna ir kančios, 
be jos gyvenimas neįmanomas. Tėvas Stanislovas sakė: „kančios reikia. 
Ji išdegina visa, kas mūsų aplinkoje netikra, tuščia... Tuomet sustoja-
me, bet sustojimas prasmingas, nes mūsų sunkiosios valandos – tai 
mūsų branda“. Tokiais momentais galime kliautis Dievo pažadu: „At-
simink, ką įsakiau, – būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok! Aš, 
Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi” (Joz 1,9). Tikiu, 
kad kančia gali tarnauti mūsų pamokymui ir krikščioniškam augimui. 
Liga – taip pat dalis „visko, kas išeina į gera mylintiems Dievą“. 

Todėl ką beveikčiau, kur bekeliaučiau tikiu, Dieve, kad Tu ir Tavieji ange-
lai visada bus su manimi, su visais Tavim tikinčiais, teikdami ramybę, 
meilę ir viltį. 

Genovaitė Žukauskienė
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Romualdas. Abu esame pakrikštyti. Visada buvome tikintys. Tik tas mūsų 
tikėjimas buvo silpnas. Kartais nueidavom į bažnyčią. Dažniausiai per 
didžiąsias šventes ar šiaip norėjosi pasimelsti, pabūti bažnyčioje. Mels-
davomės retai. Dažniausiai Dievą prisimindavome, kai gyvenime užei-
davo sunkios dienos. Kol atėjo ta diena, kai supratau, kad kažkas mano 
gyvenime negerai. Kad taip kaip yra dabar man nepatinka. Gyvenimas 
kažkoks beprasmis, man kažko vis trūko. Širdyje – ilgesys, tuštuma. 
Suvokiau, kad nežinau, kaip reikia teisingai gyventi. Nebuvo laimės, 
džiaugsmo, tikslo... Supratau, kad man reikia Dievo, Jo vedimo. Norėjo-
si artimesnio santykio su Dievu, Jo pažinimo. Meldžiausi ir prašiau, kad 
keistų mano gyvenimą. Tada man ir atėjo supratimas, kad visų pirma 
reikia keisti gyvenimo būdą, aplinką. Mokytis melstis, dalyvauti mišio-
se, šelpti benamius... Prasidėjo ieškojimų metas. Tuo metu susipažinau 
su savo būsima žmona. Mūsų norai, siekiai sutapo. Buvome bendra-
minčiai. Kartu meldėmės, ieškojome, mokėmės naujų maldų. Pas Gie-
drutę radau Šventąjį Raštą. Pradėjome jį skaityti. Dažniau dalyvauda-
vome Šv. Mišiose. Na ne kiekvieną sekmadienį, bet noras ir poreikis 
vis didėjo. Atradome Pakūtą (Pakutuvėnus). Mums tai buvo neįpras-
ta, nauja, įdomu. Ten radome gyvą Dievo žodį. Pakūta – mūsų meilė. 
Brolis Gediminas tiek daug mus išmokė, sustiprino, davė tokią didelę 
dozę noro ir ryžto mokytis, ieškoti, artintis prie Dievo. Jo pamokslai 
mūsų Dievo žodžio išsiilgusioms sieloms buvo tarsi gyvybės šaltinis. 
Stengėmės bent kartą per mėnesį nuvažiuoti į Pakūtą. Viskas mums 
klostėsi gerai. Turėjome daug planų ateičiai. Tačiau, maždaug po metų 
draugystės, į mūsų gyvenimą atėjo liga. Buvo savaitgalis. Mes trise su 
mažuoju Dovydu dūkome. Netyčia užgavau Giedrei pažastį. Tai jai su-
kėlė didelį skausmą. Linksmybės baigėsi. Teko važiuoti pas gydytoją.

Giedrė. Važiavau pas gydytoją. Taip susiklostė situacija, kad biopsijos 
ir mamogramos tyrimai nieko blogo nerodė. Gydytojas patarė pasi-
daryti echoskopijos tyrimus. Važiavau darytis echoskopiją privačiai. 

Gydytojas iškart pasakė, kad negerai. Jis užrašė ant lapelio savo kole-
gės Vilniuje telefono numerį ir liepė kuo skubiau skambinti jai ir atlikti 
tyrimus. Ačiū jam už tai. 

Romualdas. Teko važiuoti į Vilnių į Santariškių klinikas. Važiavome abu. 
Nežinojome kur nakvosime, nuotaika buvo prasta, nerimas, baimė... 
Laukimas koridoriuose, nemalonios procedūros, nežinia. Mačiau, kad 
ji vos sulaiko ašaras, kad labai sunku. Staiga, mums belaukiant, neįga-
liojo vežimėlyje atvežė senyvo amžiaus žmogų ir trumpam paliko ko-
ridoriuje vieną. Senukas ramus viskam abejingas – sėdi ir laukia, kada 
jį veš toliau. Matau, kaip nuo jo nejudrios kojos ant grindų nukrenta 
šlepetė. Pagalvojau, kad reikėtų jam padėti. Pats jisai nesusitvarkys. 
Aš tik pagalvojau, o mano Giedrutė atsistojo, nuėjo prie jo ir viską 
sutvarkė – švelniai, rūpestingai. Tas jos kito žmogaus matymas, pa-
galba jam, kai pačiai taip sunku, man įsirėžė į atmintį. Vakare turėjo-
me laisvo laiko. Nuvažiavome į Vilniaus Katedrą, prie Aušros vartų. 
Meldėmės, prašėme Dievo, Švenčiausios Mergelės Marijos pagalbos. 
Kitą dieną sužinojome diagnozę – krūties vėžys, trečia stadija. Nujau-
čiau, kad tokia diagnozė bus. Na bet vis tiek mums abiem buvo šokas. 
Didelis skausmas, baimė, ašaros... Klausimai: kodėl, už ką, kas dabar 
bus? Atrodė, kad viskas griūna... Net dabar, viską prisiminus, skauda. 
Nuoširdžiai dėkojame Santariškių klinikos gydytojams ir visam per-
sonalui. Jie buvo paslaugūs, bendravo šiltai, dirbo profesionalai, grei-
tai atliko reikalingus tyrimus. Kai patenki į tokią sunkią situaciją, tas 
jutimas, kad tavimi rūpinasi, tave supranta, užjaučia, labai padeda. 
Nuolat jutau Dievo palaikymą: tarsi savaime išsisprendė klausimas 
dėl nakvynės Vilniuje, mums niekuo nereikėjo rūpintis. 

Giedrė. Grįžus iš Vilniaus, laukė dar viena Dievo dovana – pokalbis su 
kunigu pranciškonu broliu Evaldu ir ligonio patepimo sakramentas. 
Tuo metu buvo tikrai sunku, bet po pokalbio broliu Evaldu supratau, 
kad nieko neturiu kaltinti, kad Dievas nieko nebaudžia. Jis yra MEILĖ.

Vilniuje man sudarė gydymo planą. Pirma buvo atliekamas chemoterapi-
jos kursas. Mano organizmui tai buvo šokas. Visas vidus, kraujagyslės 
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tiesiog degė. Sėdėjau vonioje po šaltu dušu, kad nors kiek palengvėtų. 
Nuslinko plaukai, krito blakstienos. Akys pasidarė jautrios. Teko rude-
nį vaikščioti su akiniais nuo saulės. 

Romualdas. Liga pakeitė Giedrutės išvaizdą. Sunku buvo ją matyti be 
plaukų, papilkėjusią. Jaučiau, kaip jai sunku, bet ji stangėsi to nerodyti 
nei man, nei mamai, nei vaikams. Ji nepasidavė. Stengėsi pajuokauti, 
ieškojo informacijos apie savo ligą, skaitė apie gydymą, vaistus, jų po-
veikį. Susitikdavo su sergančiais onkologine liga, dalindavosi žiniomis, 
savo patirtimi. Mačiau jos didelį norą gyventi. Gerai, kad ji nenuleido 
rankų, nepasidavė, kovojo su liga. 

Giedrė. Sekantis etapas operacija. Operuotis važiavau į Vilnių. Važiavau 
viena. Operacija praėjo sklandžiai. Jau antrą dieną po operacijos nu-
ėjau į ligoninės koplyčią padėkoti Dievui. Laikas ligoninėje neprailgo, 
nors išbuvau tenai tris savaites. Mano palatos kaimynę lankė jos drau-
gė Danguolė. Nuostabus žmogus. Ji pati buvo perėjusi visą gydymą. 
Mes susidraugavom. Ji su meile ir atjauta rūpinosi mumis. Kiekvie-
ną dieną mums atveždavo savo paruoštą maistą. O jei ji negalėdavo, 
atsiųsdavo savo mamą. Ji mums praskaidrindavo nuotaiką. Dar buvo 
viena moteris, kuri labai pergyveno dėl savo diagnozės. Tada skyriuje 
buvau vienintelė po chemoterapijos. Vaikščiojau galvą apsirišusi ska-
ra. Ji manęs vis klausdavo: kaip tu gali būti tokia rami, su šypsena? Aš 
jai pasakiau, kad einam, parodysiu savo ramybės šaltinį. Ir nuvedžiau 
ją į koplyčią. Ji pravirko...

Paskui buvo penkios savaitės radioterapijos. Po švitinimo savijauta būda-
vo prasta, gydymas vargino. Todėl labai džiaugiausi, kai po paskutinio 
švitinimo grįžau namo. Pasakiau: pagaliau viskas baigėsi. Tačiau nie-
kas nesibaigė. Prasidėjo epilepsijos priepuoliai. Gerai, kad tuo metu, 
Romas buvo namuose, iškvietė greitąją pagalbą. Ir vėl – ligoninė, tyri-
mai. Aptiko metastazes galvos smegenyse, tad manęs laukė dar viena 
operacija. Ji praėjo sėkmingai. Tas laikas man buvo ypatingas, ypač 
po operacijos. Išgyvenau amžinybės jausmą ir Dievo buvimą, artumą. 
Tik paskui sužinojau, kiek daug žmonių už mane meldėsi. Toliau vėl 
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sekė spindulinė terapija. Kai radioterapeutė supažindino su galimu 
galvos švitinimo šalutiniu poveikiu, meldžiausi ir sakiau: man taip ne-
bus. Pasekmės žinoma yra. Tik, su Dievo pagalba, ne tokios baisios. 
Vėl slinko tik truputėlį ataugę plaukai. Bet viskas praėjo, tik kūne liko 
pokyčiai. Supratau, kad kiek besistengčiau, vis tiek nebebūsiu tokia, 
kokia buvau. 

Romualdas. Tuo metu buvo daug pergyvenimų, nerimo, skausmo, ne-
žinomybės. Nežinia kokios bus operacijos, švitinimo pasekmės. Tuo-
met padėjo Giedrutės šeimos palaikymas. Mama, sesės ir brolis lankė 
Giedrutę ligoninėje. Pasidalinus savo našta su artimaisiais, ji tampa 
lengvesnė.

Giedrė. Visuomet mane palaikė malda ir viltis, kad kada nors visa tai 
pasibaigs. Šiame kelyje mes jautėme Dievo vedimą. Jis mums nuolat 
siuntė nuostabius žmones: gydytojus, brolius pranciškonus, kunigus, 
ligonius ir daug kitų žmonių. Jie vedė tikėjimo keliu, padėjo sunku-
muose, meldėsi už mus, dalinosi savo žiniomis, patirtimi. 

Dalyvavome „Alfa“ kurse Skuodo bažnyčioje, pažinome nuostabų kunigą 
Mindaugą, kartu keliavome į Palendrių vienuolyną, rekolekcijas Šilu-
voje, įsijungėme į Biblijos skaitymo grupelę. Diakonas Nerijus Čapas 
išmokė mus skaityti ir suprasti Šventąjį raštą. Džiaugiuosi pažintimi 
su Aldona Kerpyte ir Šv. Pranciškaus onkologijos centro savanoriais, 
darbuotojais, broliais pranciškonais, lankytojais. Aldutė mane užkal-
bino ligoninėje ir pakvietė į Šv. Pranciškaus onkologijos centrą, ku-
riame vyksta daug įvairių užsiėmimų, pokalbiai, bendros maldos su 
broliais pranciškonais, organizuojamos stovyklos, kelionės... Čia su-
siradau daug draugų, sustiprėjau. Vėliau pati tapau savanore. „Vilties 
piligrimų“ bendruomenė tapo man kaip antra šeima, o Šv. Pranciškaus 
onkologijos centras – ramybės, meilės, vilties namai.

Romualdas. Kažkada seniai, dar iki Giedrutės ligos, Kretingoje arbatinė-
je „Špitolė“ pamačiau parduodamą plytą. Ji mane sudomino. Tokiu 
būdu buvo renkamos lėšos Šv. Pranciškaus onkologijos centro sta-
tybai. Tada dar pagalvojau – tai puiki mintis, o mūsų broliai pranciš-

konai – šaunuoliai. Nežinojau nei kur statys, nei kada. Tik širdyje pa-
laikiau žmones, kurie tai daro. Nupirkau vieną plytą. Tik po daugelio 
metų, per Giedrutės ligą, mes atsidūrėme centre – jau pastatytame, 
gražiame, jaukiame. Džiugu, kad šalia atsirado ir pranciškonų vienuo-
lynas bei koplyčia.

Su „Vilties piligrimų“ bendruomene turėjome iškylą. Plaukėme laivu Ne-
muno delta. Plaukiojant, grožintis gamta vyko įvairiausių pokalbių. 
Vienu metu kalba pakrypo apie pasauliečius pranciškonus. Iki tol mes 
nieko nebuvome girdėję apie juos. Draugai pasiūlė mums ateiti ir dau-
giau sužinoti apie pasauliečių pranciškonų ordiną. Taip mes pradėjome 
lankyti Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos susitikimus. Skai-
tėme apie šventąjį Pranciškų, dalyvavome rekolekcijose, meldėmės 
bendroje maldoje, vyko mokymai, kartu šventėme šventes, mokomės 
nuolankumo, atjautos, pasitikėti Dievu. Šv. Pranciškaus gyvenimas, 
bendravimas su broliais pranciškonais, Marijos Magdalietės brolijos 
nariais paskatino mus prisijungti prie pasauliečių pranciškonų ordino. 
Nė vienas nežinome, kokį planą mums turi paruošęs Dievas ateičiai. 
Manau svarbu yra atsiliepti į Dievo kvietimą. Kad kartais ir kyla abe-
jonių ar nepasitiki savimi, reikia nuolankiai atsiduoti Dievo vedimui, 
ramiai priimti tai, ką Jis mums duoda. Linkiu sau, visiems artimiesiems 
ir bičiuliams neprarasti vilties ir ieškoti Dievo artumo. 
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VILTIS ĮKVEPIA

Esu šiaurietiškojo ėjimo instruktorė. Tikiu, jog dirbdama šį darbą dalinuo-
si Dievo duotais talentais. Praleisdama daug laiko su žmonėmis gam-
toje, būnu liudininkė kaip veikla gamtoje keičia žmogų. Po pasivaikš-
čiojimų išsipildo pranašo Iz 55,12 pasakyti žodžiai „Jūs išeisite linksmi 
ir ramybė lydės jus. Kalnai ir kalvos džiūgaus jūsų akivaizdoje ir laukų 
medžiai plos rankomis“.

Kodėl renkame aukas onkologijos centrui? Atsakyti galėčiau to paties 
pranašo Iz 55,10 žodžiais: „Nes kaip lietus ir sniegas krinta iš dangaus 
ir nesugrįžta, bet sudrėkina žemę, padaro ją derlingą ir duoda sėklos 
sėjėjui, bei duonos valgytojui“, taip ir br. Benedikto dalyvavimas vyk-
domuose šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimuose, neliko be vaisių, pasklei-
dė geranoriškumo ir noro dalintis sėklą. Taip mūsų kasmetinis Kalė-
dinis žygis „Jamam pajūrį“ tapo „Jamam pajūrį Viltimi“, o žygio metu 
paaukotos lėšos, dėmesys onkologijos problemai, parėmimas žodžiu 
ar malda neabejotinai ir toliau augina vilties, tikėjimo ir meilės sėklą 
mūsų širdyse.

Nuoširdžiai,
Ina Lukoševičienė

Ina Lukoševičienė
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