
ANKSCIAU, 
NEGU AMZIAI GIME 

I 
Viduje aukstas sostas, prie kurio veda plalus laiptai. Soste sedi 
Jis. Sostas ir jame sedintysis vos matomi spinduliq sviesoje. 

Is desines ir kaires Dangaus Galybiq eiles, nykstancios 
neaprepiamoje erdviij tolumoje. 

Desineje stovintieji ginkluoti ugningais kalavijais, nuleistais 
dabarzemyn, irsviesa zerinciais skydais. Jq balli sarvai 
svytruoja spinduliais. Veidai, kupini pergales dziaugsmo, 

spindi nieile Jam, kuris sedi sosle. 
Kaireje stovintieji nusiminc;, sunusq... ji{ veidai liQdesio ir 

susirupinirno aptemdyti. 
M1CH A EL1S fstovedanlas ginkluolij. priesakyje ir iskelqs aukslyn 
rankas suduoda kalaviju [savo skydq, is kurio islryksta zaibai): 

Kas yra kaip Dievas, soste sedintysis! 
ANGELA! (irgi dauzydami kalavijais / skydus, is kuriq tryks-
ta zaibai. balsai nuaidi kaip perkuno irenksmai visalos 
erdvese): 

- Kuris yra lygus Dangaus Galybiij Viespaciui! 
- Vienas Jis yra visatq valdovas! 
- Nera lygaus Tam, kuris buvo, yra ir bus!.. 
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NARSUSIS (priejqsalsiklaupia laiptuose, priesaissostq): Vies
patie, musq Teve ir Valdove! Mes kirtomes taip, jog Tavo pla-
tus pasauliai drebejo, kaip sirdys ti}, kuric tapo Tau priesais, 
isdrjsdami tarti Tavo akivaizdojc puikybeszodzius! Zaibais ir 
griausmais, kuriais esi mus apginklavijs, nutrenkem juos j tam-
sybiq bcdugnes! {Alsistojqs isliesia aukstyn desinq, kalaviju ap-
ginkluotq.) Nebera jau Tavo sauletuose pasauliuose, kas is-
drjsti} tarti: „Esu kaip Dievas, soste sedintysis". 
TEISINGASIS (alsiklaupqs laiptuose salia Narsiojo): Viespa
tie ir Teisybes Saltini! Mes nutrenkem Tau nusikaltusius j tam-
sybiq bedugnes, kuriij Tavo sviesos spinduliai niekados tene-
nusviecia! Teviespatauja ten amzina tamsybiq naktis! Tegy-
vena ten amzinas nusiminimas ir sielvartas! {Alsistojqs ir iske-
Iqs aukslyn desinq.) Ten paruosiau jiems viet̂ , kad amzinai 
gyventq be vilties isvysti svieŝ , kuri spindi i.s Tav̂ s, be vilties 
atgauti dziaugsm̂ , kuriuo mus dziugini, be vilties patirti lai-
me, kurî  gimdo mumyse Tavo veidas! 
ROSTUSIS (priejqsatsisloja laiptuosegrela Teisingojo): Msty-
bes Dieve! Tesie amzinai prakeikti, kurie Tau nusikalto! Te-
gyvena amzinojc tamsybcje, kurie nepanorcjo Tavo vcido svic-
sa geretis! Tegyvena amzinu nusiminimu, kurie drjso tapti Tavo 
priesais, nors buvai juos, kaip ir mus visus, laime apdovano-
j?s! {Tskelqs aukstyn abi rankas irsudauzqs kalaviju j. savo sky
dq.) Rustybes Dieve! Tesie jie amzinai prakeikti! 
ANGELg CHORAI 
Ichoras: Tebuna, musq Viespatie ir Teve, amzinijjq tamsybiq 
auka, kurie atsizadejo Tavo sunq vardo ir pamirso, kad esi 
visij mijsi) gyvybcs saltinis! 



// choras: Tclydi skausmas ir nusiminimas jij kiekvientj jude-
sj, kad nepanorcjo amzinai Tavo veidu geretis ir uzmirso, kad 
juos esi laimei pagimdĉs! 
GAILESTINGASIS (alsiklaupia laiptuose Mia Teisingojo iristie-
sqs rankas j. sosle sedintyi maldaujamai): Geriausias musq Te
ve! Gailiomis skausmo asaromis apsivcrkiau, kai pamaciau 
juos tamsybiij bedugnesna nugrimzdusius! Teve, kokie jic bus 
nelaimingi, kai supras, kad nusidej? nebepamatys jau Tavo 
veido! Pasigailek jq, nes ir jic buvo Tavo meiles dziaugsmui ir 
laimei pagimdyti! 
TEISINGASIS (isliesqs i sostq abi rankas): As zinau, Vies
patie ir Kurejau viso, kas yra, kad Gailestingasis yra myli-
miausias Tavo Pirmagimis Sunus, kuris nujaucia Tavo sir-
dies kiekvienq pojutj! Bctgi Tu esi amzinosios teisybes sal
tinis! Kaipgi Tu, amzinoji teisybe, atlcisi ticms, kurie sun-
kiai nusikalto! 
RUSTUSIS (pakelqs aukstyn kalaviju ginkluolq rankq, lyggra-
sinda?nas): Tcsic amzinai prakeikti! Atstumk juos, Viespatie, 
nuo savo veido! Ismesk juos is savo sirdies ir is atminties sa
vo! Telieka amzinai tamsybcje prakeikimo sunus! Tcsic taip, 
Viespatie! 
ANGELg CHORAI 
Ichoras: Tavo veido sviesa ramina kiekvien;i sirdj, kuriai esi 
suteik̂ s gyvyb?, kad amzina laimc dziaugti|si Tave garbin-
dami. 
IIchoras: Bet tcneranda pasigailcjimo Tavo sirdyje, kurie yra 
puikybe nusikalt?: ar ne jic sukili; panoro maistinga ranka 
Tavo sosti} palicsti? 
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GAILESTINGASIS: Gerasis musi} Teve! Vienas, tik vienas Ta
vo sirdies pojtjtis, ir pranyks ji} maistingi jausmai, ir gailesis 
jie savo zodziq ir darbi}, kuriais nusidejo. 
TEISINGASIS: Ar ne Tu apdovanojai juos kaip ir mus laisva 
valia, kad galetume pasirinkti, kurj norime, kelî  tarp blogo 
ir gcro? 
GAILESTINGASIS: Esi gausus maloniij saltinis kiekvienam, kurj 
del savo meiles pasaukei is nebuties j gyvenimcj! Suteik jiems 
dar vienc}, tik sic} vienq malon?: tesigaili savo nusikaltimo! 
TEISINGASIS: Ar ne Tu apdovanojai juos kaip ir mus laisva 
valia gailetis del savo darbi}? 
GAILESTINGASIS: Teve musq geriausiasis, ar ne Tu esi neis-
senkamas meiles saltinis? Ar ne meiles kanciose liepei man 
issaukti juos is nebuties bedugnes j gyvybes svieŝ , kad dziaug-
tqsi ir laimingi butij? Kaip gales dziaugtis Tavo meiles kupina 
sirdis, matydama nusiminimo skausmuose paskendusiuosius, 
kurie laimei ir dziaugsmui pagimdyti? As, mano geriausiasis 
Teve, nesidziaugsiu ir laimes nepatirsiu, kol yra, kurie siel-
varte gyvena! 
TEISINGASIS: Teisybes ieskau, Viespatie! Kur jq rasiu, jei ne 
cia, pas Tavo sostfj, teisybes saltinj? 
NARSUSIS: Viespatie, mes kovojome del Tavo svento vardo, 
kcnteme zaizdas ir skausmq! 

Mes sunkiai kovojome, visatij Viespatie, nes priesas buvo 
atkaklus ir galingas. 

Buvo valanda, Viespatie, kada susvyravo musq cilcs, prie-
so ziauriai engiamos. 

Mes tikejomes, laukcme paramos stai is jij (rodo j kairej 
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slovinciuosius). Bet jie neatejo mums j pagalbq, nepareme sun-
kioje kovoje, kada musi) rankos buvo pavargusios. 

Ir stai dabar ateiname pas Tave, Viespatie, su skundu, kad 
buvome apleisti tij, kurie turejo mums pagelbeti. 

Savo zaizdas ir skausmus nesame Tau, nes Tu esi musi} Tcvas. 
ANGELg CHORAI 
Ichoras: Sunki buvo kova su galingu Tavo priesu: nuvargu-
sios buvo musij rankos, ir sieios del smarkiij prieso smugiq 
skausmq sukaustytos. 
II choras: O kurie pagalbcj mums teikti turejo, ncsuteike jo-
sios: nuosaliai stovejo kaip tie, kurie svyravo sieloje, kad Tu 
esi musij Dievas. 
/ ir II chorai (karlu): Savo karti} nusivylimq dedame j Tavo 
sosto papedij: Tu esi musq gerasis Tevas ir skausmi) ramina-
nias dziaugsmo saltinis. 
TEISINGASIS: Viespatie, Teisingumo saltini! Kur sie {nuro-
do ranka / desineje slovinciuosius), sudeĵ  pas Tavo kojas savo 
skausmus ir nusivylimq broliais, suras gaivinamq nusiramini-
mo dziaugsmq, jei ne cia, pas teisingumo sostq! 
GAILESTINGASIS: Teve geriausiasis! Tavo siela meiles ir pa
sigailcjimo kupina! Argi amzinai atstumsi pasmcrkdamas 
tuos, kuric buvo laimei i.s nebuties j gyvenimq pasaukti! 

As matau, kaip rustauja Tcisingasis ir nekantriai varto zai-
bus Rustusis, bet nesiliausiu maldav̂ s uz visus: ir kurie nusi
dejo Tau, ir kurie susvyravo! 

Tu nubausk juos, bet nubausk kaip myljs Tevas ir nubaud̂ s 
pasigailek! 

Pasigailek, gerasis Teve, nes Tu esi meiles ir pasigailcji-
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mo Dievas! 
RUSTUSIS: Tezuna amzinai, kurie isdrjsoTau nusideti! Tene-
suranda amzinai jic kelio is tamsybiij bedugnes! 
GAILESTINGASIS: Gerasis visij musijTeve! NegiTu leisi, kad 
is nusiminimo butq atimta viltis ir bausme netektq valandos, 
kurioje ji turctij pasibaigti? 
ISMINTINGASIS (pakyla laiptais (soslq irtyliai kalba su sosle 
sedinciuoju): Jie mano, kad Anasis yra kaip vienas musij, Ta
vo meiles pagimdytij ir Tavyje gyvuojanciijjij. Juk nera ir ne-
bcbus santaikos tarp Tav(js, kuris esi meiles, gyvybes ir laimes 
saltinis, ir Ano, visa griaunancios audros ir naikinimo prado. 
Kaip gali atlcisti jam kalt? ir dovanoti bausm§, jei jis nepraso 
ir nenori pasigailcjimo malones, o tik troksta sudrumsti Tavo 
pasauliq ramyb(j ir sunaikinti laimes dziaugsmq, kurj padejai 
gyvybes pamatuosna. 
GAILESTINGASIS: Neatsikelsiu, Tcve, ir nesiliausiu malda-
V(js, kol isgirsiu Tavo sprendimo zodzius! 
BALSAS i.s SOSTO: Almctu nuo savo veido ir is savo sirdies 
pasalinu, kurie sudrumste mano pasauliq ramyb̂ : tesie pra
keikti! 

Kuric, pikta pasek?, audrq pasirinko: tesie prakeikti! 
Kurie, griovimo keliu nuejv', atgal grjzti nebcnori: tesie pra

keikti! 
Amzinu mano sieios skausmu juos prakeikiu! 

ANGELIJ CHORAI 
I choras: Didis yra Teisybes ir Tiesos Viespats: Jis is nebuties 
pagimdc pasaulius, kad juose laimc, dziaugsmas ir tiesa am
zinai klestctq. 
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