MAN ĮDOMUS
KITŲ PASAULIS

Kai esame vieni, vienatvė paryškina mūsų skausmą ir kartais reikia praregėti, kad suprastume, jog kiekviena diena – pats
tikriausias stebuklas, kuris priklauso nuo mūsų pačių. Kiekvieną akimirką renkamės, kaip žvelgti į dalykus ir kaip dėl jų jaustis.
Kasdien pagal pasirinktą metodiką stebiu mane supantį
pasaulį. Susitinku su daugybe žmonių ir dalinuosi su jais savo
atradimais, pasaulėjauta bei pasaulėžiūra. Esu atviras pokalbiui, gyvenimui, kelionėms, mane domina įvairūs dalykai. Darbas man – pašaukimas. Pasaulyje esu ne vienas, o kartu su kitais. Sutinku daugybę žmonių, kuriems kažkas rūpi, dėl kažko
skauda, kurie jaudinasi, tiki ir turi vilties; taip pat ir tų, kurie
nebetiki, bet stebisi, stiebiasi, gyvena. Visus susitikimus giliai
išgyvenu ir apmąstau, o paskui šia patirtimi dalinuosi su kitais
žmonėmis, rašydamas mintis ant vienkartinių puodelių kavinėse, kalbėdamas pamoksluose per mišias, asmeniniuose pokalbiuose, feisbuke. Daugelio pokalbių tikslas – padėti ne tik tam,
kuriam tuo metu sunku, bet ir kitiems – kalbantis gimsta visuotinės tiesos. Džiaugiuosi, kad mintys tampa žodžiais, randa
skaitytojų ir kam nors padeda. Man rašymas – būdas bendrauti.
Vienatvė – viena didžiausių šių laikų nelaimių. Itin dažnai žmonės jaučiasi vieniši net ir būdami su kitais. Laimingas
žmogus keliaudamas per pasaulį laimina visus, kuriuos sutin5

ka, nelaimingas visą laiką mėgina sugriauti kitų laimę, kol galiausiai sugriauna pats save.
Manau, kad mano misija – padėti žmogui jį išklausant, o
išklausius suvokti, kas iš tiesų jam rūpi, ko jis nori iš kunigo,
savęs, pasaulio ir t. t.
Kiekvienas gyvenimą kuria eidamas savo keliu. Žingsnis
po žingsnio – ir pasieksime laimę. Tik nuo mūsų pačių priklauso, kokie tie žingsniai bus. Nesvarbu, kad ne visada jie bus
teisingi.
Šia knyga aš kviečiu į gyvenimą pažvelgti ne visai tradiciškai, tačiau labai rimtai. Kviečiu į sudėtingus gyvenimo įvykius
ir situacijas, išgyvenimus, kasdienybės patirtis, susitikimus pažiūrėti iš šiek tiek lengvesnės perspektyvos – tai padeda gyventi
ir skatina ieškoti ne problemų, o jų sprendimo būdų. O jeigu tų
problemų išspręsti neįmanoma – padeda išmokti su jomis gyventi.
Turbūt įprasta, kad daugelis kunigų parašytų knygų yra
rinkiniai pamokslų, kurių tikslas – perduoti ir paaiškinti tikėjimo turinį. Ši knyga šiek tiek kitokia – nesistengiu išaiškinti
tikėjimo, išmokyti, pakeisti žmonių. Esu ir mokytojas, ir mokinys,
todėl šioje kelionėje tobulėsime kartu. Jeigu ir įmanoma kalbėti
apie Dievą, viltį, meilę, tai turbūt ne pamokslaujant, o tiesiog
besąlygiškai priimant ir mylint kiekvieną žmogų. Skaitytojau,
kviečiu Tave padžiazuoti ir pažvelgti į gyvenimą iš linksmesnės
perspektyvos. Pamatysi jame daugybę dalykų, darančių gyvenimą labai gražų.
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KAIP SUVOKTI
DIEVĄ IR JO SŪNŲ?
Jeigu atidžiai skaitysite Evangeliją, pažinsite Dievo Sūnaus
tikslą – skelbti Dievo karalystę ir būti jos vietininku žemėje.
Jo tikslas nėra visus išgydyti, nes Kalno pamoksle parašyta,
kad būsim ir alkstantys, ir visokie būsim, bet vienybėje su
Dievu priimsime viską. Nereikia stengtis išspręsti visų problemų – geriau prašyti Dievo pagalbos, kad sugebėtume
jas priimti. Čia yra Evangelijos galybė. Dievas nepadarys
visų sveikų, bet per Sūnų padės išgyventi negandas ir būti
vieningiems.
Evangelijos paralyžiuotasis – tai mes, turintys įvairių
dvasinių paralyžių, skaudulių, principų, negalintys atleis56

ti, – o tai paralyžiuoja ir trukdo eiti į gyvenimą, mylėti kitus žmones. Ir kartais, kad pagytume, mums reikia kito
žmogaus. Evangelija sako – kai esame netekę tikėjimo, reikia keturių žmonių tikėjimo, kad jis priartintų mus prie
Dievo, išlaisvindamas iš paralyžiaus.
Iš tikrųjų yra daug sunkiau atleisti žmogui nuodėmes,
negu jį pagydyti.
Kuria prasme sunkiau?
Kai Jėzus sako, kad atleidžia mums mūsų nuodėmes, tai
reiškia, kad Jis supranta visus mūsų veiksmų padarinius.
Ne tik pagydo mus, bet ir įsigilina į sudėtingas mūsų gyvenimo situacijas, jaudinasi dėl jų. Todėl ir mums nepakanka
pasakyti „atleidžiu“ – reikia įsijausti į kito žmogaus gyvenimą. Tai yra Evangelijos ašis – ne išgydyti paralyžiuotąjį, bet
vesti jį iš paralyžiaus, kad taptų laisvu žmogumi.
Pagydymas paprastai suprantamas kaip išorinį kūną
liečiantis veiksmas. Tačiau Kristus visada slepiasi nuo tų,
kurie nori, kad Jis juos pagydytų, nes jie siekia ne išvysti
Dievą, o pasveikti. Tai natūralus troškimas, bet jis atskleidžia mūsų ribotumą – esmė yra giluminis susitikimas su
Dievu, Dievo karalyste. Dievas neišsprendžia mūsų problemų, bet suteikia galimybę gyventi vienybėje su savo Sūnumi. Nuodėmių atleidimas – tai giluminis ryšys, vedantis į
dvasinę gelmę.
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VI SKYRIUS
MEILĖ

Jūsų Meilė neįveikiama, nes jūs labiau tikite vienas
kitu nei savo principais.
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APIE MEILĘ
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• Meilė neateina pas tą, kuris jos ieško, meilę mes sukuriame.
Dažnai aš ir pats jos nerandu. Dieve, duok jėgų ne jos ieškoti,
o ją kurti.
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