
Pratarme 

Mielas Skaitytojau, 
savo rankose tu laikai sventojo Kryziaus Jono rastij vertimo is 
originalo - ispanij kalbos - rinktin§. Tai ilgiis metus trukusio, su 
kantrybe ir meile atlikto darbo vaisius. 

Siame veikale tu turesi galimyb§ susitikti ir susipazinti su tuo, 
kurj sv. Terese Aviliete vadino „dangisku ir dievisku zmogumi", 
kuris buvo teologas ir mistikas, poetas ir menininkas, vargsij drau-
gas ir ismintingas dvasinis sielq vadovas. Galesi sekti juo Kopime j 
Karmelio kalnq, klausytis jo Perspejimq, Keturiqpatarimii vienuoliui, 
Tobulumo laipsniii ir skaityti jo Laiskus. 

Turedami pries akis sv. Kryziaus Jon^, popieziaus Pijaus x i 
1926 m. paskelbtq Baznycios mokytoju, tradiciskai vadinam^ Doc
tor mysticus, galetume klausti: ar sis sventasis, jo aukstoji mistika, 
jo didelii} pastangq reikalaujanti kelione tobulumo kalno virsiines 
link gali k^ nors sakyti ir musq dienij zmogui, krikscioniui? O gal 
tai pavyzdys tik nedaugeliui isrinktqjij sielq, tikrai pajegianciq 
zengti siuo apvalymo ir mistinio kilimo keliu? 

Leisiu atsakyti didziajam musq laikq Baznycios ir pasaulio 
istorijos liudytojui - palaimintajam popieziui Jonui Pauliui i i : 

„Sventasis Kryziaus Jonas labai daugprisidejo prie mano dvasinio 
augimo. Susipazinau su juo dar jaunysteje, uzmezgiau intymq dia
logs su siuo tikejimo mokytoju, su jo zodziais ir mintimis... Jau 
tada atradau jame draug^ ir mokytoj^, kuris man parode svies^, 
spindinciq tamsoje, ir ta sviesa nuolat lydi mane kelioneje Dievo 
link" {Homilija Segovijoje, 1982 m. lapkricio 4 d.). 

Kad zemeje daug tamsos, nesunku pamatyti. Jau 1926 m. jzval-
gus musq laikq stebetojas filosofas Martinas Heideggeris teige: 

„Naktis pasaulyje skleidzia savo sutemas. Musq epochal biidingas 
Dievo praradimas, Dievo stygius" Jis pazymejo, kad didziausi^ 
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nerim^ keliantis „skurdas" musq laikais yra nemokejimas pripa-
zinti „Dievo praradimo kaip trukumo". Batent iJ sic praradimo 
kyla visi siuolaikinio zmogaus nusivylimai: „Mirtis tampa nesu-
prantama, kancios paslaptis lieka pridengta. Nebemokama myleti." 

Praejus pusei amziaus Segovijoje iskeldamas sventojo Kry
ziaus Jono pavyzdj ir mokym^, Jonas Paulius i i isdrjso pasakyti, 
kad pasaulio naktis jgijo „epochinius matmenis ir visuotines pro-
porcijas": „Siuolaikinis zmogus, nepaisydamas visij laimejimq, 
savo asmenineje ir kolektyvineje patirtyje vaiksto ant nevilties 
bedugnes krasto, isgyvena nihilizmo pagund^, daugybes fiziniq, 
moraliniq ir dvasiniq kanciq beprasmyb?. Tamsioji naktis, tas 
isbandymas, kuris privercia prisiliesti prie blogio slepinio ir rei-
kalauja atsiverti tikejimui, kartais jgyja epochinius matmenis ir vi
suotines proporcijas" (Homilija Segovijoje, 1982 m. lapkricio 4 d.). 

Pasaulis ir ypac Europa isgyveno tragiskus totalitariniq rezimq 
metus, Antrojo pasaulinio karo dram^. Siandien prie „pasaulio 
nakties" prisidejo tai, k^ popiezius Benediktas x v i vadina „dy-
kumomis": „Esama neturto dykumos, alkio ir troskulio dykumos, 
apleistumo, vienisumo, sugriautos meiles dykumos. Esama Dievo 
tamsos, zmogaus orumo ir kelio nebesuvokianciq sielq tustumos 
dykumos. Isoriniq dykumq pasaulyje daugeja, nes dideles tapo 
vidines dykumos" (Homilija, 2005 m. balandzio 24 d.). Panasi^ 
situacij^ ir panasius pavojus isgyvena ir Lietuva. 

Kaip tik siame kontekste, tikejimo, proto, veiklos srityse pati-
riamos siuolaikinio zmogaus kancios fone nusvinta didis sventojo 
Kryziaus Jono mokymo apie Kristaus slepinj Jo apleistumo ant 
Kryziaus akimirkomis aktualumas.Juk tada Jezus Kristus, mylima-
sis Tevo Siinus, butent del to, kad buvo susitapatin^s su nutolusia 
nuo Dievo zmonija, buvo priverstas saukti: „Mano Dieve, mano 
Dieve, kodel mane apleidai?" (Mt 27, 46). Taciau kaip tik per sj 
sauksm^, kaip jzvalgiai pastebi Mistinis mokytojas, J i s atliko di-
dziausi^ viso savo gyvenimo darbq, pranokstantj visus Jo darbus 
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ir stebuklus tiek zemeje, tiek danguje, per malon? sutaikindamas 
ir suvienydamas zmoniq gimin§ su Dievu" (2 K 7,11). 

Todel siandienj zmogq, kamuojamq nerimo del gyvenimo 
prasmes, daznai abejing^ Baznycios skelbimui, Kryziaus Jonas 
ragina nuosirdziai ieskoti ir rasti patj Apreiskimo saltinj - Kristq, 
Tevo Zodj ir Dovanq. Autorius jkalbineja zmogq palikti nuosalyje 
visa, kas galetq trukdyti tikejimui, ir suveda akivaizdon su Kris-
tumi, su Tuo, kuris atskleidzia ir dovanoja ties^ ir dievisk^jj gyve
nimo Baznycioje. Kryziaus Jonas ne kart^ pabrezia, jog „Kristus 
atrandamas Baznycioje", kurios Magisteriumas laiduoja tikejimo 
teisingum^, kuri gydo musq zaizdas ir yra malones saltinis. Jezus 
Kristus, susitinkamas per Baznyci^, yra kelias, kuriame „rasime 
gausiq vaistq" (2 K 22, 7). 

Tik Dievas gali apsviesti ir islaisvinti zmogq. O zmogus pilnat-
viskai isgyvena savo orumq ir laisv? tik tada, kai savo gelmese pa-
tiria, kaip nurodo sventasis Kryziaus Jonas, Kristaus atperkam^j^ 
ir perkeicianci^jq malon§. Tikroji zmogaus laisve - tai bendryste 
su Dievu. 

Sventasis Kryziaus Jonas yra didis keliq, vedanciq j vienyb? 
su Dievu, mokytojas. Tie keliai kartais gali vesti per tams^, taciau 
jais einantys nepaliekami tamsoje, nes bet kokia tamsa jau yra 
nusviesta To, kuris uz mus numire irprisikele (jn 8,12; 2 Kor 4 ,6) . 

Tai ir yra tikejimas: buti mylimam Dievo, leistis buti mylimam 
Dievo Jezuje Kristuje ir meile atsihepti j meil§. Kas myli, tas jgyja 
suvokim^ (jn 14,21), patenka j svies^ ir sutinka gyvenim^ (1 Jn z, 9; 
4,14). Todel ir toliau galioja paprastas, bet esminis sventojo Kry
ziaus Jono patarimas kiekvienam zmogui, tiek tikinciam, tiek ne-
tikinciam, dvidesimt sestame laiske motinai fsikunijimo Marijai: 

„Kur nera meiles, jdekite meiles ir gausite meiles..." 

t Luigi Bonazzi, apastaliskasis nuncijus Lietuvoje 


