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Išminti takai į naujas ganyklas neveda. Leiskis keliais, 
atskleidžiančiais gyvenimo grožį. Jie kreipia prie dar  
neatrastų žodžių, kuriuos galėtum sėti žmonių širdyse.

Kunigas ALGIRDAS TOLIATAS (g. 1978) – Lietu-
vos policijos vyriausiasis kapelionas, 2018 m. apdova-
notas Šv. Kristoforo statulėle už bendruomenės telki-
mą, šešeto knygų autorius. Jo pamokslų ciklo knygos 
„Žmogaus ir Dievo metai“, „Gerumo liūnas“, „Šeštas 
jausmas yra pirmas“ (2016–2018), taip pat „Ramybė 

tau“ ir „Sekmadienio SMS“ (2019) skaitytojų labai vertinamos ir nuolat 
perleidžiamos. „Tikra tik viltis“ – septintoji kunigo knyga, kurioje jis jau-
kinasi esė žanrą. 

Pagrindinis ir didžiausias kunigo A. Toliato įkvėpimas – gyvenimas ir 
Šventasis Raštas, pagrindiniai klausimai – moraliniai. Autorius nagrinėja 
amžinas ir kasdienes žmogaus gerumo ir padorumo, patikimumo, atjau-
tos ir meilės artimui temas. Jis nepateikia atsakymų, tik apnuogina mintį 
ir skatina klausti. Ir vis kreipia prie tikėjimo bei vilties, kurią jam simbo-
lizuoja Vilniaus senamiesčio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažny-
čia. „Gal ir ateis diena, kai trauksime į ją klausytis Čiurlionio koncertų ir 
vargonų. Motorai ten gaudė aidžiai, pats girdėjau. Bet vargonai vis dėlto 
būtų geriau. Daug geriau...“ – kadaise sakė Jurgis Kunčinas. Dabar joje 
skamba ne tik koncertai. Joje gimsta ir kasdienės mintys, kuriomis kuni-
gas A. Toliatas dalijasi po atšventintos Ramintojos koplyčios skliautais.

Prieš mus – mūsų amžininkas, kurio santykyje su mumis  
iškyla ne tik Bažnyčia su savo tūkstantmete istorija...  
bet ir krikščioniškojo tikėjimo gebėjimas sujungti  
„čia ir dabar“ su amžinybe.
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kelio dulkės ant kurpių saliamono vartai į dykrą
jūsų miegas ir bundantys paukščiai – tėra atspindys
taip tada jis kalbėjo ir mes jo paklausėm: o kas rabi tikra?
visiškai tikra tik viltis

Donaldas Kajokas

Viltis keliauja avariniais tiltais. Jokių pažadų ar garantijų. 
Tik dar vienas žingsnis į priekį. Piligrimo kelias dangaus ka-
ralystės link kuriasi bekeliaujant. Kaip vanduo virsta vynu 
Kanos vestuvėse tą akimirką, kai stalo prievaizdas pakelia 
taurę prie lūpų. Avariniame piligrimo kelyje anksčiau ar 
vėliau nukrinta visos susikurtos kaukės ir lieka tik ėjimas. 
O kai vilties kelionėje siela jau pakankamai apsinuogina, iš 
žmogaus gelmių prasisunkia Rojaus nuogumo laisvė. 

Kaip sako išminčiai, jei kelias neveda į Šventovę, kam jis 
reikalingas?
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G Y V E N I M O  
V Y N U O G Y N A S

Šventajame Rašte dažna ir svarbi vynuogyno metafora. Vyn-
medžio tema apmetama Senajame Testamente: šeimininkas 
įveisia ir puoselėja vynuogyną, tik šis priaugina ne vynuo-
gių, o rūgštuogių. O ataudžiama Naujajame Testamente  – 
palyginimu apie vynininkus, kurie atėjus derliaus metui, 
būgštaudami vynuogyno netekti, nudaigoja šeimininko tar-
nus ir net sūnų, pasiųstus derliaus dalies atsiimti. Šeiminin-
ko sūnus – tai Kristaus, Dievo arba Žmogaus Sūnaus, kerti-
nio Bažnyčios akmens, aliuzija. Tačiau, sakoma Evangelijoje 
pagal Matą, „Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu 
akmeniu.“

Dievo tauta, besistengdama laikytis Raštų, įsakymo, nu-
tolo nuo esminių dalykų, nutolo nuo paties Dievo. Aukojimo 
procedūros tapo svarbesnės už tikėjimą, forma – už turinį, 
mat formą galima apskaičiuoti, pamatuoti, paliesti, pasaky-
ti, gera ji ar bloga, teisinga ar neteisinga. Tada atsiranda tam 
tikri atskaitos taškai, kuriais gali vadovautis ir kliautis vien 



10

A l g i r d a s  T o l i a t a s   ┼   T i k r a  t i k  v i l t i s

savo nuožiūra. Bažnyčia vykdo Dievo pavestą misiją. Bet 
mes, stengdamiesi įgyvendinti šią misiją, apsiprantame, jau-
kiai įsitaisome ir toliau gyvename savo mažus gyvenimus, 
kaip kokie nedideli bažnytiniai klubai, ir pamažu išgujame 
iš jų Dievą – panašiai nutiko Mortai: ji rūpinasi daugeliu da-
lykų, bet patį svarbiausią užmiršta – užmiršta ryšį su Kris-
tumi. Tada kaip vynininkai Dievo išnuomotame vynuogyne 
tvarkomės savo nuožiūra pagal savo viziją, tačiau be Jo glo-
bos, ir net kai veikla gera ir sėkminga, kartais susikuriame 
tik pavienį klubą, užsiimantį daugiãveika. 

Pasak vieno kunigo, jo parapijos bendruomenė buvo 
labai veikli, visokie darbai tiesiog virė, iš kitų parapijų ats- 
tovai atvažiuodavo semtis gerosios patirties, bet kilo prob-
lema – žmonės perdegė ir jiems niekaip nebesisekė įtraukti 
kitų žmonių, nepavykdavo paliesti jų širdžių: jie ateidavo tik 
kaip vartotojai – pabūti. Bendruomenė niekaip negalėjo su-
prasti kodėl. Ir tai ne vieno kunigo patirtis. Nemažai kam 
taip nutinka. Gali bažnyčioje praleisti visą gyvenimą ir likti 
nepasikeitusia širdimi: niūrus, piktas, teisiantis, smerkian-
tis, kritikuojantis. Kiūtai Kristaus bažnyčioje, bet be Kris-
taus. Pavojus realus ir niekas nesame nuo jo apsaugoti. 

Jei tavo veiklos Dievas negloboja, kas iš jos? Jeigu druska 
prarado sūrumą, tai kokia iš jos nauda? Sūdome, o pasiro-
do – niekuo. Minėtam kunigui po visų rekolekcijų, agapių 
lūžį sukėlė priekaištas dėl nemokamų vakarienių valgiaraš-
čio. Kažkam nepatiko – neskanu. Tada jis suprato: kažkas čia 
negerai. Moteris, išsakiusi priekaištą, gal buvo tiesiog nedė-
kinga, bet iš tikrųjų tapo Dievo įrankiu. Taip, kunigas supy-
ko, susinervino, galėjo trenkti viską ir eiti sau auginti papū-
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gėlių arba rožynų. Nebūtų nustebinęs. Taip jau nutinka, kad 
žmonės, daug darę, daug veikę, galiausiai perdega. Bend-
ruomenei tai praradimas, žmogui – sunki būklė. Bet kuni-
gui, ačiū Dievui, nemaloni pastaba buvo impulsas paieškoti 
bendruomenei kito kelio Kristaus link. Jei kas trinkteli per 
galvą ir pažyra kelrodės žvaigždės, vedančios Kristaus link, 
tai ne taip ir blogai. 

Kartais norime gyvenime ką nors pakeisti, bet tiesiog 
dabar negalime to padaryti: ne laikas, ne metas, neturime 
galimybių arba įrankių. Ir kas tada nutinka? Nusimenam, 
nuliūstam, pasiduodam pykčiui, kritikuojame. Kadangi nie-
ko negalime padaryti, tai tuščiai šaudom pabūklais tarpu-
savyje, vienas kitam liejam pagiežą, apkalbam, mat tas blo-
gai, anas negerai. Bet ar tai iš Dievo, ar su Dievu, ar ką nors 
keičia? Veikiausiai nieko. Dėdamiesi vieninteliais žinovais 
ir specialistais, tik išstumiame Kristų iš vynuogyno, patys 
virstame „barškučiais“, nepajėgia opozicija. Kai viskas pa-
daryta, kritikuoti lengva, bet jei matai trūkumų, taisyk, jei 
gali ką pataisyti. Kalbėti reikia, kol metas. Negirdi tavęs? Ne 
laikas? Tada brandink mintį, nešiok širdy, pavesk Dievui ir 
lauk akimirkos, kuri bus palanki imtis pokyčio. 

Esama ir kito kelio: kad jau taip, tai trenkiu viską ir einu 
savo keliais. Tik kur jie veda? Jei trenksiu ir eisiu, ar įvyks 
pokytis Viešpaties vynuogyne? Kažin. Būsiu nebent kaip 
tie nenaudingi tarnai, kurie mato padėtį, bet nelabai gali ką 
keisti, nebent daryti, kas liepta. Svarbu ne bėgti iš skęstančio 
laivo, bet pagalvoti, ar nepavyktų jo išgelbėti. Neturi bijoti 
pripažinti problemos. Jeigu ji yra, tai įvardyk ir išsiaiškink, 
kodėl ji kilo, ieškok, kaip ją spręsti. Jeigu vyksta konfliktai, 
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nesutarimai, kamuoja pyktis, pagieža ar abejingumas, jeigu 
nėra svetingumo, tai turi lakmuso popierėlį. Nesusikalbam? 
Tai gal čia slypi galimybė? Bet jeigu imsies jos pats vienas, 
be Kristaus malonės ir Viešpaties globos, labai tikėtina, kad 
užveisi grynai žmogišką vynuogyną. Gal atrodys viskas la-
bai gražiai ir vyks puikūs dalykai, bet Dievo jame nebus, ir 
priauginsi rūgštuogių. 

Jei paliekame vynuogyną be Jo globos, savo sodą be ap-
tvaro, „kiekvienas praeivis skinasi jo vynuogių, šernai jį 
knisa ir laukiniai gyvuliai aplink ganosi“ (Ps IV 13–14). Jei-
gu neįstengsime patys nueiti prie gyvojo Jo globos šaltinio, 
būsime kaip tie vynininkai. Pasyvūs, jei nedarysime nieko, 
arba perdėm aktyvūs, ir tapsime patys sau kliūtimi kaip fa-
riziejai. Jie gi ne iš piktos valios tokie tapo, ne iš blogos valios 
nukryžiavo Kristų  – atmetė akmenį. Manė esantys teisūs, 
buvo giliai įsitikinę, kad Kristus yra griovėjas, maištinin-
kas, kad suardys nusistovėjusią struktūrą. Buvo strategai, 
manė negalintys to leisti ir nusprendė verčiau jį sunaikinti, 
kad neskleistų čia savo mokymo, negu sulaukti neramumų. 
Romėnai ir taip jau skersakiavo, Šventyklą ir taip vos pavy-
ko išsaugoti. Tačiau kas nutiko po Kristaus mirties? 70 m. 
po Kristaus Romos imperatorius Titas Flavijus Vespasianas 
sudegino Šventyklą ir sugriovė Jeruzalę. Žmogaus jose buvo 
per daug ir per mažai Dievo. 

Vis dėlto Dievas gyvena ir griuvėsiuose. Kristus tapo ker-
tiniu Bažnyčios akmeniu. Jis gyvasis akmuo, mūsų šaltinis, 
tikrasis penas, pokyčių variklis, jis globoja mus, kad netap-
tume blogi vynininkai, veiklūs, bet nesemiantys iš šaltinio ir 
bijantys pokyčio. Bažnyčia negali konkuruoti su pasauliu nei 
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parodomis, nei teatru, nei technologijomis ir nė neturi tokio 
tikslo. Mūsų tikslas – naudotis šiomis dovanomis ir lydėti 
širdis prie Kristaus šaltinio. Ir jeigu jos yra priemonės – labai 
gerai, bet jei vien tikslas savaime, tada kaip tie parapijiečiai 
tik vargsime visus kampus laikydami, viską puoselėdami ir 
viskuo rūpindamiesi, kad ir kiek dėtume širdies. Veiksmo 
daug, tik apsukos tuščios, neįjungta pavara: kad ir kiek min-
si akceleratorių, mašina nevažiuos. Daug triukšmo, bet vie-
noje vietoje. Ir rezultatas – tik aitrūs dūmai. Rūgštuogės, nes 
Dievo nėra ir Jo globos labai trūksta. 

Koks lakmuso popierėlis gali parodyti, ar einame tei-
singu keliu, o Dievas darbus laimina? Širdis tyliu Dievo 
šnabždesiu pasako, kuri žvaigždė yra kelrodė. Darykime, 
kas nuo mūsų priklauso. Auginkime dvasios vynuoges: tei-
sumą, ramybę ir džiaugsmą. Jeigu sirpsta tiesa, melas nyks-
ta, nereikia nieko gražinti, nieko vaidinti, nebėra ko bijoti 
ir nereikia mautis pirštinių (neduok Dieve, kad tik paskui 
nereikėtų gaisrų gesinti!), kad galėtume ją sakyti. Tai dvasi-
nės brandos ženklas. Jei jos nėra, sukyla ambicijos: neliesk 
mano darželio, mano veiklos baro, nes jaučiuosi nesaugus, 
už tai ir ginu jį iš paskutiniųjų kaip tie vynininkai, kurie ne 
tik šeimininko tarnus ir sūnų nudaigojo, bet patį Kristų iš 
širdžių išvijo. 

Kristus atmaino širdis ir sielas, teturime netrukdyti. Pa-
sak Teresėlės, norėdami tobulėti turime išmokti prarasti, pa-
leisti. Tik atrodo, kad kuo daugiau žinių įgysime, kuo dau-
giau mokslų gausime, kuo daugiau maldų sukalbėsime, tuo 
būsime stipresni. Bet iš tikrųjų visos mūsų maldos ir žinios 
padeda paruošti mūsų gyvenimuose vietą Kristui. Antraip 
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verčia mus fariziejais, viską išmanančiais, teisuoliškais, bet 
auginančiais rūgštuoges, užimančiais vietą, kaip apšildan-
čioji grupė, atsisakanti užleisti sceną koncertuoti atvykusiai 
pasaulinei žvaigždei. Ir su Dievu taip elgiamės. Užimame 
sceną ir užmirštame nuo jos nulipti. 

Kiekvienas iš mūsų savo gyvenimą, kaip savo širdies, 
savo sielos vynuogyną, puoselėjame kaip mokame ir išma-
nome. Purename žemę, renkame akmenis, sodiname rinkti-
nius daigus, tikimės vynuogių ir prašome Viešpaties globos. 
Bet ar pastatome viduryje bokštą Sargui? Ar paliekame vie-
tos Kristui? Ar tiktai kaip vynininkai naudojamės gyveni-
mo malone, kurią gavome dovanai, bet ne nuosavybėn? 
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K A R A L I Š K O S  
D O VA N O S

Žmonija įvairiomis religijomis nuolat ieško Dievo – kas aki-
mis, kas širdimi, protu, meditacijomis, apeigomis. Bet Die-
vas nusprendė apsireikšti labai ypatingai – ateiti pas žmogų 
kaip žmogus. „Kaip Įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir 
malonė atėjo per Jėzų Kristų“ (Jn 1, 17). 

Sakoma, vartai, per kuriuos patenkama į dangaus kara-
lystę, siauri. Atrodo, neįmanoma prasisprausti kaip kalnuo-
se tarp kelią pastojusių uolų. Bet žengi dar žingsnį ir štai – 
tarpas, plyšys arba perėja, kurios iš toliau nebuvo matyti, 
ir tu gali keliauti į priekį. Panašiai su Dievo malone. Mūsų 
netikėjimo, abejonių uolos užstoja akiratį, logika priešta-
rauja, žmogus dvejoja, abejoja, mindžikuoja, ir kelionė nu-
trūksta, stebuklai nevyksta. Ir tikrai prie kliūties įstringa, 
nes nesiryžta drąsiam žingsniui. O trys Išminčiai į nežino-
mybę leidosi drąsiai. Jei būtume sudvejoję, nebūtų buvę ir 
Švenčiausiosios Mergelės Ramintojos. Atrodė, neįmanoma 
nuniokotą bažnyčią atgaivinti, atrodė per klampu, per daug 
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nežinios, per didelės uolos. Bet visa bendruomenė pasiryžo-
me: imkime ir padarykime, kas nuo mūsų priklauso. Ir tą 
akimirką leidomės į kelionę, o Dievas nuvedė plėtros keliu ir 
atskleidė tai, ko iki tol nei matėme, nei galėjome įsivaizduoti, 
nei manėme įveiksiantys. 

Tikėjimas yra galingas, kad ir kokiu keliu prie jo artėji. 
Vieni patiki, nes pamato, kiti pamato, nes patiki. Atranda vi-
duje tikėjimo dovaną. Ta malonė tokia didelė, kad pranoks-
ta net mūsų gebėjimą suvokti. Jonas Krikštytojas, Kryžiaus 
Jonas, mistikas, kalbėdamas apie Dievą, sako: Dievo niekas 
niekada nėra matęs, protu negali Jo suprasti, tik Jis nėra prie-
šingas protui, Jis tokia skaisti šviesa, kad žmogaus protas tie-
siog negali aprėpti. Ir žmogus sustoja ties aprėpties riba, todėl 
ir reikia tikėjimo, arba drąsos, žingsnio. 

Mokiausi seminarijoje, kai kilo sujudimas. Trijų Karalių 
iškilmė būdavo minima sausio 6 dieną, kad ir kokia būtų sa-
vaitės diena. Betgi kas, tarkim, pirmadienį bėga Trijų Karalių 
kreidos, kad ir kokia ji vertinga, kad ir kaip visi nori užrašyti 
ant durų staktos Trijų Karalių inicialus? Taigi tąkart vyskupai 
nutarė padaryti žmonėms šventę ir kelti iškilmę į II sekma-
dienį po Kalėdų. Mat tada žmonės nedirba ir gali ateiti švęsti. 
Atsimenu, kokios kilo povandeninės aistros! Viršvandeninių 
nedrįsome kelti. Leptelėsi ką nors, tai koks kunigas pasakys 
kam reikia, kad tau čia nepatinka, ir važiuosi toli su visa savo 
nuomone. Niekas to nepatikrino ir nežinojo, bet taip buvo 
kalbama, o jei kalbama, tai nė vienas per daug ir nesigilinome, 
bet dėl šventos ramybės ir nerizikavome, šurmuliavome tar-
pusavyje: esą net komunistai nesugriovė mūsų Trijų Karalių 
šventės, o štai vyskupai – prašom, griauna Bažnyčią. 
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Toks mūsų, žmonių, kelias, mes taip einame. Kamuoja-
mi dvejonių, abejonių, įtarinėdami. Juk iš esmės ne itin svar-
bu, kurią savaitės dieną Trys Karaliai atkeliauja. Svarbiausia, 
kad pasiruoštume juos pasitikti ir suvoktume, kas mums 
yra toji kelionė, ką sako jų ryžtas ir ką simbolizuoja Dievo 
dovanos radimas. Tie Rytų išminčiai atkeliavo pagerbti nu-
žengusį Dievą, naująjį Karalių, atgabeno karališkų dovanų – 
aukso, smilkalų, miros. Tačiau pamatę Dievo sūnų suprato 
ne tiek jį apdovanoję, kiek patys gavę dovanų Dievo malonę. 
Pačią didžiausią dovaną, pranokstančią visas kitas, visas ži-
nias, visą išmintį, turtus, vaizduotę. 

Kad patys šią dovaną rastume, turime žengti drąsų žings-
nį ir leistis į kelionę. Tai praktinė veikla, ne teorinės žinios, 
kurias reikėtų įsisavinti ar išmokti kaip poterius. O praktika 
suteikia patirties. Išminčiai naujojo karaliaus ieškoti atvyko 
pirmiausia į Jeruzalę, karalių miestą. Dievo tautos karaliaus 
pareiga buvo laukti Mesijo. Jis „Pas savuosius atėjo, o savie-
ji jo nepriėmė“ (Jn  1,  10–11). Tą akimirką Erodas pasijuto 
nesaugus, galimi pokyčiai jo netenkino. Jis jiems pasiprie-
šino. Išgirdęs naujieną nežengė Dievo rodomu keliu, o pasi-
stengė surežisuoti gyvenimą pagal savo viziją, sukurpė savo 
planus, atmetęs pagrindinę savo misiją, pats save apiplėšė. 
Taip norėjo toliau karaliauti, kad ėmėsi klastos sunaikinti 
Dievo Sūnų. Šventajai šeimai pavyko pabėgti į Egiptą, o po 
dvylikos metų jai grįžus Erodo karalystė jau buvo pasibai-
gusi. Jis turėjo galimybę sutikti Dievo Žodį savo gyvenime, 
atversti istorijoje visiškai naują puslapį, bet per stipriai įsi-
kabino savo vizijų ir troškimų, nepalikdamas vietos Dievui  
veikti. 
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Neapsigaukime su Dievo dovanomis. Svarbu mums yra 
tuščios rankos ir širdys. Ir nuolatinis budrumas. Jėzus sako 
negalįs atverti fariziejams akių, pakeisti gyvenimo, parodyti 
šviesos, nes šie teigia matantys, žinantys, ne alkani, ne iš-
troškę, turintys savo tiesą ir supratimą. Jei kartą sužinojome, 
pamatėme, išgirdome, tai dar ne visiems laikams tapome 
geri krikščionys, gyvenantys Dievo dvasia ir malone. Su ja 
kaip su kasdiene duona: kiekvieną dieną reikia naujų žings-
nių, nes kiekvieną kartą susiklosto kitokios aplinkybės, kyla 
nauji iššūkiai, ateina kiti žmonės. Gyvenimas – kaip upė, ji 
teka ir vingiuoja, vos užmiegame, atsipalaiduojame, ji nu-
neša mus ir prasilenkiame su Dievu. Niekas neapdraustas. 
Net kunigai. Atrodo, mokslai baigti, tiek studijuota, skaity-
ta, melstasi, medituota, bet tavo karališkas auksas bet kurią 
akimirką gali virsti moliu. 

Tokių minčių sukėlė Trijų Karalių iškilmės perkėlimas. 
Ne data, o nepasitikėjimas, skilimas viduje, kai įsimeta griau-
nanti abejonė. Juk kas yra kunigai? Vyskupo rankos. Mes 
esame jo pagalbininkai, ir nieko gero, jeigu nutolstame nuo 
tėvo, nuo ganytojo, nepatenkinti jo sprendimu. Niekas ne-
same apsaugoti nuo išankstinių nuostatų. Pats ne kartą esu 
save pagavęs besispiriantį, kad turi būti taip ir ne kitaip. O 
kas sakė, kad tik taip? Ir kodėl tiktai šitaip? Bet užsispiriam, 
įsitveriam ir turim, o tada nematom, ką prarandame toje per-
mainingoje kelionėje, tikėjimo ir dvejonės dinamikoje. 

Trijų išminčių kelionė – tai jautri širdis, Dievu pasikliau-
jantis protas, reginti dvasia, girdinti siela. Tokie žmonės 
nesiliauja tikėti net jei žemė slysta iš po kojų, net tokiomis 
aplinkybėmis, kai atrodo nieko nebevaldo. Ir jie ne naivūs. 
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Pasitikėjimas Dievo vedimu skiriasi nuo naivumo, kuris 
kartais atrodo destruktyvus, nes nukreiptas į save. O jei ne-
prarandame tikėjimo kaip Marija po kryžiumi arba Abra-
omas, keliantis ranką paaukoti Izaoką, kelionė nesibaigia, 
priešingai  – atverčiamas naujas puslapis. Išminčių kelionė 
Erodo rūmuose juk nesibaigė. Tikėjimas galėjo susvyruo-
ti, apnikti dvejonė, ten, kur tikėjosi atrasti viltį, jie atsimu-
šė į Dievo tautos biurokratiją. Tačiau nesustojo. Ir tikėjimas, 
malda, vidinė jėga nuvedė juos į Betliejų, kai, atrodė, nebe-
buvo kuo daugiau kliautis. 

Betliejaus žvaigždė, manau, yra mūsų giluminio tikėji-
mo Dievo apvaizda simbolis. Taip tikėdamas ir muitininkas, 
bibliniais laikais nekenčiamiausias asmuo, mušasi į krūtinę, 
melsdamas Viešpaties gailestingumo. Ir Dievas atleidžia, nes 
žmogus visiškai atsiduoda Jam į rankas ir tiesiog išmaudo-
mas Viešpaties gailestingumo. Štai kas mus keičia – dvasinis 
praregėjimas, nuoširdus atsidavimas, visiškas pasitikėjimas. 
Neįmanoma, kad susitikę su Dievu, liktume tokie patys. Juk 
„Iš grynos meilės, laisvu savo valios nutarimu, jis iš anksto 
paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais“ (Ef 1, 5). Pri-
silietus prie jo meilės, gerumo, šilumos, sutirpsta visos mūsų 
sienos, subyra uolos. Tokia Jo dovana, atgabenta kūdikėlio 
Jėzaus. Ne mūsų išmanymas, ne turėjimas, ne nuostatos ir 
ne karaliavimas, bet tikėjimas – toji dovana nokautuos vi-
sas nuodėmes, puikybę, nepasitikėjimą, baimes ir abejones. 
Taip galingai veikia Dievas. 
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N E A T R A S T Ų  
Ž E M I Ų  L I N K

„Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“  – 
sako Jonas Krikštytojas, pamatęs Jėzų, Dievo Tėvo iš didelės 
meilės atsiųstą žmonėms teikti viltį ir paguodą, padėti pa-
žinti savo galimybes ir keliauti ten, kur patys vieni nenueitu-
me, pristigę drąsos dirstelėti už nežinomybės uždangos į dar 
neatrastas žemes ir naują patirtį.

Esame tarytum voverės rate. Sukamės kasdienybėje nesi-
dairydami, nepakeldami akių. Esminius dalykus stumiame 
į antrą planą, o antraeilius įsileidžiam į jų vietą. Nematom 
artimo šalia, nepaisom galimybių. Ir gyvenimas susivelia. 
Betgi norime, kad viskas būtų teisinga ir tvarkinga, ir mano-
me, kad nustatę savo vienokią ar kitokią tvarką išgryninsime 
arba susintetinsime tokį įstatymą, kuris padės gyventi tobu-
lai. Bet tai iliuzija. Ar gali vesti aklas aklą? Yra tiek daug ne-
žinomųjų, kad net manydami žinantys lengvai suklystame. 

Dabar nemažai kalbama apie Didžiojo Sprogimo teoriją, 
aptariančią Visatos atsiradimą. Didžiajam Sprogimui įvy-
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kus, atsirado laikas ir erdvė, ir ją užpildanti materija ėmė 
nevaldomai plėstis, formuotis astronominiai kūnai. Niekas 
tikrai nežinoma, nes žmogaus protui aprėpiama ne viskas, 
kas Kūrėjo apmąstyta. Mums atrodo, kad jau sudėliojome 
teoriją, vadovėlius, bet paaiškėja kiti duomenys, gauname 
naujos informacijos, ir matome, kad tai, kas mūsų suklos-
tyta lyg ir tvarkingai bei logiškai, yra ne visiškai teisinga. 
Tada formuojame išimtis. Tokia proceso dalis. Mes suvokia-
me, kad žmogiškąją mūsų patirtį riboja mūsų jutimai ir su-
vokimas. 

Dvasiniame gyvenime nesame kitokie. Žmogaus geru-
mą riboja nuodėmė, ir nori jis to ar nenori, net ir gerus dar-
bus darydamas nė nepajunta, kaip prasisunkia slepiamos 
baimės, užgniaužtas pavydas, nesaugumas, puikybė, noras 
būti mylimam, priimtam. Nuodėmės šleifas neregimas. Gal-
vojam, kad esam teisūs ir atmetam nusidėjėlius. Bet čia Kris-
tus mums primena: čia gi avys pražuvėlės, dėl jų ganytojas 
nerimauja, o joms atsiradus džiaugiasi dangus.

Pasak romėnų, aukščiausias įstatymas – aukščiausia ne-
teisybė. Gali lenkti jį, kaip nori. Kam reikia, tas labai subti-
liai jį apeina ir nors veikia pagal įstatymą, atrodytų, teisin-
gai, bet savo naudai. Viskas įstatymu, taisyklėmis pagrįsta, 
viskas teisingai sudėliota, jokių nusižengimų, bet nebūtinai 
teisinga, todėl toli nuo žmogaus, negina jo, veikiau teisia, be 
atodairos, be Dievo. O jei be atodairos, visi įstatymai, nuo-
statai, žinios, dėsniai, teorijos nepilni. 

Kai ką galime aprėpti protu, bet kai ką pajuntame širdi-
mi, o kai kada tik nuojauta pašnibžda, ar teisinga kryptimi 
einame. Todėl norint judėti į priekį, reikia jų visų, nes vado-
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vautis vien protu negana. Mat randasi naujų tvarkingai gy-
venimo teorijai prieštaraujančių arba nelogiškų dalykų, ku-
rie neatitinka suformuotų apibrėžimų, paneigia nusistatytus 
dėsnius, ir viskas, stojame. Arba atsimušęs į kito žmogaus 
teorijos sieną, neteisingai įskaudintas, pažemintas, atskirtas, 
sumenkintas žmogus temato vieną sprendimą – kaip sraigė 
sulįsti į savo kiautą. Jam skauda, viskas suprantama, bet ar 
gyvenimas kiaute – išeitis? Sakoma, didis gyvenimo menas 
yra iš akmenų, kuriais tave apmėtė, pakloti tvirtą pamatą. O 
Kristus rodo pavyzdį. Ir per šlovę Jeruzalės gatvėse sveiki-
namas „Osana“, ir per kančią Golgotoje, smerkiamas „Ant 
kryžiaus jį!“ jis nesustoja ir atverčia žmonijai naują puslapį.

Jis – ištiesta Dievo ranka, Naujoji Sandora, įrašoma į šir-
dį, – jokios įstatymo knygos jos nesutalpintų; Dievo Avinė-
lis, mūsų tykusis, nuolankusis vedlys. Dievas šnabžda meilę, 
nėra čia nei jėgos, nei prievartos. Ir tai anaiptol ne silpnu-
mas, tai tikėjimo galia. Petras Jėzų suimant griebėsi jėgos – 
išsitraukęs kalaviją kirto ir nurėžė vyriausiojo kunigo tarnui 
Malkui ausį. Tačiau Kristus kovojo ne jėga, o širdimi ir pro-
tu, meile ir pamokymais, stengdamasis atverti apkurtusias 
vyriausiojo kunigo, savo tautos ausis, apakusias akis. Vykdė 
į širdį įrašytą įstatymą, naikino nuodėmę suteikdamas gali-
mybę, kaip malonę. 

Pasak šv. Augustino, jei mylime, galime daryti viską. Iš 
tikrųjų, jei myli iš širdies, tai net jei tave skaudina, vis tiek 
negalėsi kam nors pakenkti, atstumti ar atsiteisti įskaudin-
damas. Taip motina myli savo vaiką, su tokia meile gailes-
tingasis tėvas pasitinka grįžusį sūnų palaidūną. Ne visų šir-
dys tokią meilę talpina. Palaidūno broliui jos nebuvo duota. 
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Jis teisuolis, jam įstatymo raidė svarbiau, jo protas įstatymo 
dvasios nepriima. Žmogui skausminga širdyje tiek laikyti, 
nebent ten įsigauna ir Šventoji Dvasia. Tačiau meilė gydo. 
Mylėdami įgauname imunitetą, atsparumą pykčiui, abejin-
gumui, pagiežai. Todėl ir šv. Steponas, klupdamas po akme-
nų kruša, neužsiliepsnojo neapykanta, o meldė: „Viešpatie, 
neįskaityk jiems šios nuodėmės!“ (Apd 7, 60), kaip ir Kristus 
ant kryžiaus, prašęs atleidimo savo kankintojams.

Norint pažinti savo ribas, reikia jas peržengti. Ir Švento-
ji Dvasia tuomet yra mūsų dvasinis turboreaktorius, kuris 
pastūmi mus ir už mūsų ribų. Nėra malonu ir nėra didelio 
noro jas peržengti, nes nežinome, ar anapus jų išlaikysime 
vairalazdę. Bet kaip tik ten ir prasideda dieviškieji dalykai. 
Ne veltui didžiausi dvasiniai virsmai vyksta, kai gyveni-
mas vienaip ar kitaip priremia žmogų. Kol jaukiai gyvena-
me saugioje erdvėje ir viskas gerai, kasdieniška, mes, kaip 
teisieji, tvarkomės pagal savo taisykles, sukamės savo rate. 
O gyvenimui prirėmus paaiškėja, kad nebegali vadovautis 
vien savo logika. Tai Dievo proga. Dievas – azartiškas sielų 
žvejys, vos pamatęs galimybę žmogų užkabinti tiesia ranką. 
Perskaitęs žmogaus širdyje nuolankumą, nuoširdžią atgailą, 
neskaičiuoja nuodėmių ir nuopelnų, ima žmogų į glėbį. At-
leidžia ne septynis, o septyniasdešimt septynis kartus. Va-
dinasi, mes juo labiau negalim žmogaus atstumti ir pokytį 
jo sieloje, širdy ar prote turime paskatinti paduodami jam 
ranką, kad ir kur gyvenimo keliai jį būtų nubloškę. 

Niekas už mus mūsų gyvenimo kelio nueiti ir mūsų ga-
limybių patikrinti negali. Bet tam turime sukaupti drąsą 
pakelti nežinomybės uždangą, išdrįsti slenkstį peržengti ir 
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stoti prieš savo baimes, artimųjų neteisybes, intrigas, kliū-
tis. Jos – neišvengiami kelionės trikdžiai ir jų bijoti nereikia. 
Reikia spręsti. Nes jeigu bandysime bėgti ir vengti, kursime 
sterilias, bet netikras sąlygas.

Apaštalas Paulius Pirmajame laiške korintiečiams vi-
siems linki: „Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, 
ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!“ Tai mūsų siekiamybė. Malo-
nė ir ramybė, leidžiančios mums būti veikliems, leidžiančios 
sakyti tiesą net ir galingiesiems, kad jie nuogi. Jos yra Dievo 
mums duota Šventoji Dvasia, galia atsikratyti per gyvenimą 
ritinamo Sizifo akmens – nereikalingų lūkesčių, smaugian-
čių nuoskaudų, surakinančių baimių. 

Nenuolaidžiaukime nuodėmei, taip tik sugriautume be-
nusistovinčią trapią pusiausvyrą. Jeigu bendruomenėje lei-
džiame kažkam savavaliauti ir dėl šventos ramybės nieko ne-
sakome ir nedarome, tai bendruomenė ilgai netemps. Meilė 
juk yra ir rūpestis, kai gali pasakyti net nemalonią tiesą. O ši 
yra gyvenimo druska, kuri patikrina mūsų draugystes, net 
mus pačius. Esame iš to paties molio, darome panašias klai-
das ir mokomės iš jų. Kartais daug kartų. Toks tobulėjimo 
procesas. Todėl nepykim, kad žmogus klysta, klumpa. Tik 
atminkim, kad palaiminta nuodėmė, iš kurios pasimokome 
ir keičiamės, labiau mylime, daugiau atjaučiame, tampame 
dėkingesni. Dievas visada mums tiesia ranką, nes iš meilės 
mums Jis atsiuntė Avinėlį naikinti pasaulio nuodėmių. 
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P R A D Ž I O J E  
B U V O  Ž O D I S

Vieną Bažnyčios istorijos tarpsnį Šventasis Raštas buvo kiek 
primirštas. Bažnyčia buvo užsimiršusi, įmigusi. Taip jau nu-
tinka, kai lyg ir perpranti esmes, puikiausiai išmoksti Tra-
diciją, išmanai visus procesus, dogmas, bet imi ir užmiršti 
Dievą, tobulai išplėtoji liturgiją, bet Dievo žodį padarai ne-
įgalų. Tarsi taikytumeisi į Dievo vietą, nejučiomis pradedi 
spręsti už Jį ir kitus tempi iš paskos. Tai paskatino vieną di-
džiųjų krikščionybės reformų  – Martino Lutherio protes-
tantiškąją reformaciją. 

Lutheris nerimo, kad Bažnyčia atitolo nuo savo šaknų. 
Sudarė sau patogią, bet ne dievišką sistemą ir prekiauja žmo-
gaus nuteisinimu, nors tai Dievo malonės dovana. Bandy-
mo suvaržyti Dievą pavyzdžių esama ir Biblijoje. Tapęs Iz-
raelio karaliumi Dovydas panoro Jeruzalėje pastatyti Jam 
šventyklą, tik Dievas uždraudė, nes Jo apriboti, apibrėžti 
žodžiais, suvaržyti dogmomis, apsiausti liturgijomis nega-
lima. Jis neapibrėžiamas. Lutheris priminė Bažnyčios, la-
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bai įtakingos, tik per daug žemiškos, tarnams, popiežiui ir 
vyskupams, grįžti prie ištakų ir prisiminti Dievo žodį, nes 
žmogaus nuteisinimas priklauso tik nuo tikėjimo ir nėra 
uždirbamas, tikėjimo šaltinis yra tik Biblija, o ne Tradici-
ja (bažnyčios susirinkimų nutarimai, popiežių dekretai), o 
Bažnyčios vadovas – ne popiežius, o Kristus. Bažnyčios tar-
nai nelabai norėjo tą girdėti, tačiau Lutherį palaikė žmonės 
ir atskirų valstybių valdovai, tad kilo Katalikų bažnyčios 
susiskaldymą lėmęs protestantiškasis judėjimas. Juo pasi-
naudojo ir politinės jėgos. Ne iš didelio tikėjimo, bet savo 
tikslais. Religinius karus lėmė politiniai interesai, tikslai, 
ambicijos, tik juose nebuvo nei Dievo, nei Jo žodžio, nors ir 
Jo vardu buvo kariaujama. 

Kai nusilpsta arba ima strigti interneto ryšys, negali de-
ramai komunikuoti. Imi bėgioti ieškodamas padoraus ryšio, 
kad tik susikalbėtum. Dieviškojo interneto, arba Šventosios 
Dvasios, ryšys irgi pernelyg jautrus ir nuolat trūkinėja. Gal 
kad neprarastum budrumo. Kaip bitės ieško ir renka nek-
tarą, taip nepailsdamas turi nuolat jo ieškoti, kad išgirstum 
Dievo šnabždesį, kad laikui atėjus siela duotų derlių. Švč. 
Mergelė Marija  – pavyzdys. Ji gyveno pagal Dievo žodį ir 
atėjus derliaus metui skynė vaisius: jos ėmimas į dangų  – 
Žolinė – yra tokio gyvenimo rezultatas. Tad reikia viso šio-
je žemėje tau duoto laiko, ir dar pritrūksta, kad Šventosios 
Dvasios padedamas išgrynintum savyje Dievo paveikslą. 
Todėl negali jo švaistyti, nes tiesiog neturi. Gyvenimas per 
trumpas, kad Dievas galėtų savo begalybę mumyse išskleisti. 

Bažnyčia be Dievo žodžio, be Jo dvasios tėra kiautas. Va-
tikano II susirinkime (1962–1965) daug buvo kalbama, kad 
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reikia grįžti prie Dievo žodžio, atkurti jo svarbą, galią, ver-
tę, užpildyti Bažnyčią jo turiniu, ir buvo numatyta jį skelbti 
įvairiomis medijomis. Nūdien popiežius Pranciškus kviečia 
minėti Dievo žodžio sekmadienį, Lietuvos vyskupai numato 
kelionės Dievo žodžio link gaires. Turime su džiaugsmu jį 
priimti, kad sėkla kristų į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus, 
tada brandinti, išnešioti savyje. 

„Magnificat“ leidykla, leidžianti maldynus, pasisėmusi 
gerosios patirties iš Prancūzijos, Belgijos, 10-ies metų jubi-
liejaus proga sugalvojo gražią akciją perskaityti Bibliją ne-
sustojant. Paskaičiavo, kad skaitydami Šventąjį Raštą be 
pertraukos ir maždaug po 7 minutes ir keisdamiesi skaity-
tojai užtruktų maždaug 7 paras. Dalydamiesi savo patirti-
mi prancūzai pasakojo apie tokios iniciatyvos vaisius, apie 
tai, kaip žodis keičia žmonių gyvenimus, kaip skirtingai tai 
vyksta ir kaip uždega. Atrodo, tik bandymas, bet paskui įsi-
bėgėja, susaisto, įtraukia ir suvienija daugybę žmonių. Štai 
kada paaiškėja Krikščionių vienybės savaitės prasmė. Skir-
tingų krikščionių ir judėjų konfesijų – katalikų, protestan-
tų, ortodoksų, žydų, – kurioms Biblija yra tikėjimo, kelionės 
knyga, atstovai susiburia kartu ir vyksta tokie dalykai, kokių 
ir susapnuoti, sugalvoti ir suplanuoti negalėtum. Žmonės at-
siduoda malonės veikimui ir tikrai bendrystei – ne tam, kas 
mus skaldo, o tam, kas vienija. 

Galbūt nuolat turėtume prie to grįžti. Kad ir į internetinę 
svetainę katalikai.lt. Joje kasdien skelbiami vis nauji Švento-
jo Rašto skaitiniai. Nereikia vartyti sunkaus folianto, nerei-
kia nieko prenumeruoti, nereikia nė didelių pastangų – atsi-
darei svetainę, ir tos dienos skaitiniai iš Senojo Testamento, 
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iš evangelijų tau prieš akis. Tik skaityti juos dera ne kaip ro-
maną, reikia jausti ir klausytis, ar kur siela nesuvibravo. Jei 
niekas jos nepalietė – nieko tokio. Tiesiog sugeri Dievo žodį, 
ir viskas. Bet jei sukirbėjo, jei užkabino bent žodis, o gal 
sakinys, nešiojiesi visą dieną. Tas žodis bręsta ir kada nors 
duos vaisių. Nežinau kada. Gal kam pastūmus eilėje, užuot 
atsikirtęs, nusišypsosi žmogui. Gal kilus ginčui ar konfliktui 
pajusi turintis palaikyti skriaudžiamą arba nepajėgų žmogų. 

Niekada nežinai, kaip suveiks Šventosios Dvasios ryšys, 
bet jei įkrito į sielą Dievo žodis, sudygs ir augs. Kiekvienas 
auginamės jį labai skirtingai. Tarkim, jeigu tiki viskuo, ką 
skaitai, tada verčiau neskaityk, kad savęs neklaidintum. Pa-
sakojama, kartą vienas bažnyčios istorikas susiginčijo su 
Galileo. Pastarasis spyrėsi, kad Biblijos tiesos neatitinka as-
tronominių duomenų. O pirmasis teigė, kad Biblijoje rašo-
ma ne apie astronomiją ar dangaus kūnus, bet apie būdą iki 
jų nukeliauti. Iš tikrųjų Biblija – tai poezija, tai sielos knyga, 
kuri pasakoja, kaip atpažinti dangų – Dievo karalystę. Daug 
pasakojimų pagrįsti istoriniais įvykiais, bet nė jų negali ver-
tinti paraidžiui, nes jie apaugę legendomis, mitais, pagražin-
ti. Biblijoje kalbama ne tiek apie juos, kiek apie žmogaus pri-
gimtį, apie doros kovą su goduliu, nuolankumo su puikybe, 
sąžiningumo su klasta, išminties su tuštybe, joje žaidžiama 
simboliais, operuojama metaforomis, palyginimais. Neži-
nai, kuris iš jų suvirpins sielą ir duos savo vaisių. O kai taip 
nutinka, iš nuostabos net negali patikėti. 

Kita vertus, neturi užversti žodžiu, užkimšti juo žmo-
nėms burnas ir ausis. Kartą per atlaidus aukoti šv.  Mišių 
atvyko profesorius ir susirinkusiesiems prisistatė esąs teo-
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logijos daktaras. Po pamaldų prieina močiutė ir sako: „Dak-
tarėli, žinokit mano karvutė užtrūko, gal pažiūrėtumėt?“ 
Tik pamėgink įkišti žodį – maža ką, gal kaip nors stebuk-
lingai suveiks, kaip ligoniui, kuris valgyti negali, lašelinė... 
Jei neišlauki arba jei žmogus tuo metu negali tavo žodžio 
priimti, nepadės ir lašelinė. Nedera perspausti. Žvirbliu iš-
lėkęs žodis ataidi, grįžta akmeniu. Kiek žmonių atsitraukė, 
kiek jų atkratėm. Verčiau liudyk Kristų gyvenimu. Susti-
prink tą žmogų Kristumi kitaip. Ne žiniomis, ne dogmomis, 
o meile, nes meilė žvelgia pro teleskopą. Rodyk pavyzdžiu, 
atjauta, rūpesčiu, atsidavimu. Tai dvasios lašelinė. Pavydas, 
pyktis akylai žiūri pro mikroskopą, nuodija pagieža. Esama 
Dievo žodžio ekstremistų, viską žinančių, viską mokančių, 
galinčių, tik jie pribaigia tuo žodžiu, sudoroja žmogų gyvą. 
Ir nėra jame Dievo, nes Dievo žodis – tai ne aukso veršis, 
tai ištiesta Dievo ranka. Ir blogiausia ką galime padaryti, tai 
dogmatizuoti, padaryti Dievo žodžio stabą. 

Yra gražus posakis: maloni pareiga. Patarnautojams pa-
dėti mūsų bažnyčioje yra maloni pareiga. Nei verti, nei pra-
šai, jie tiesiog ateina ir padeda, nes jų širdis džiaugiasi. Pa-
reiga kelia iššūkių, reikalauja pastangų, o sekmadienį galbūt 
galima nuveikti ir ką kita, bet jiems ši pareiga maloni. Tai 
yra gerumas, malonė, buvimas su kitais ir su Dievu. Malo-
ni pareiga ir skaityti Dievo žodį – poeziją, kuri yra dvasios 
penas.
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Išminti takai į naujas ganyklas neveda. Leiskis keliais, 
atskleidžiančiais gyvenimo grožį. Jie kreipia prie dar  
neatrastų žodžių, kuriuos galėtum sėti žmonių širdyse.

Kunigas ALGIRDAS TOLIATAS (g. 1978) – Lietu-
vos policijos vyriausiasis kapelionas, 2018 m. apdova-
notas Šv. Kristoforo statulėle už bendruomenės telki-
mą, šešeto knygų autorius. Jo pamokslų ciklo knygos 
„Žmogaus ir Dievo metai“, „Gerumo liūnas“, „Šeštas 
jausmas yra pirmas“ (2016–2018), taip pat „Ramybė 

tau“ ir „Sekmadienio SMS“ (2019) skaitytojų labai vertinamos ir nuolat 
perleidžiamos. „Tikra tik viltis“ – septintoji kunigo knyga, kurioje jis jau-
kinasi esė žanrą. 

Pagrindinis ir didžiausias kunigo A. Toliato įkvėpimas – gyvenimas ir 
Šventasis Raštas, pagrindiniai klausimai – moraliniai. Autorius nagrinėja 
amžinas ir kasdienes žmogaus gerumo ir padorumo, patikimumo, atjau-
tos ir meilės artimui temas. Jis nepateikia atsakymų, tik apnuogina mintį 
ir skatina klausti. Ir vis kreipia prie tikėjimo bei vilties, kurią jam simbo-
lizuoja Vilniaus senamiesčio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažny-
čia. „Gal ir ateis diena, kai trauksime į ją klausytis Čiurlionio koncertų ir 
vargonų. Motorai ten gaudė aidžiai, pats girdėjau. Bet vargonai vis dėlto 
būtų geriau. Daug geriau...“ – kadaise sakė Jurgis Kunčinas. Dabar joje 
skamba ne tik koncertai. Joje gimsta ir kasdienės mintys, kuriomis kuni-
gas A. Toliatas dalijasi po atšventintos Ramintojos koplyčios skliautais.

Prieš mus – mūsų amžininkas, kurio santykyje su mumis  
iškyla ne tik Bažnyčia su savo tūkstantmete istorija...  
bet ir krikščioniškojo tikėjimo gebėjimas sujungti  
„čia ir dabar“ su amžinybe.
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