
Nesvarbu, kur ji butLj - Lietuvoje, sirdyje ar Palestinoje, taciau apsilan
kymas Jeruzaleje - sventajame mieste - kai kuriuos zmones taip sukrecia, 
kad jie jtiki patys esantys pranasai. Siam sqmones sutrikimo fenomenui su-
teiktas Jeruzales sindromo pavadinimas. 

Sutrikimas dazniausiai pasireiskia zmones uzvaldanciomis ikyriomis reli-
ginemis mintimis, kurias, kaip manoma, suteikia apsilankymas Sventajame 
mieste. 

Pirmasis sj fenomenq 1930 metais aprase Jeruzales psichiatras dr. Hein-
zas Hermannas. Jis kurj laikq stebejo krikscion^, kuri, budama jsitikinusi, 
kad Kristaus pasirodymas zemeje yra neisvengiamas, kasdien kopdavo su 
arbatos puodeliu j Scopus kaln^, kad gaietq pasveikinti Jj sugrizusj. 

Viena amerikiete po apsilankymo Jeruzaleje jtikejo esanti Sventoji Mer-
gele Marija, todel vis verzesi \, ieskodama Kudikelio Jezaus. Yra zi-
noma ir apie moterj, jtikejusiq, kad ji galinti vandenj paversti vynu, o visa 
kita-duona. 



Vienas dramatiskiausiiiJeruzales sindromo atvejq-kai 1969 metais religin-
gas australas padege Al Aksos sventyklq, nes buvo jsitikin^s, kad pries Kristaus 
sugrjzimq Sventyklos kainq butina„isvalyti" nuo nekrikscioniskq pastatij. 

Jei neskaiciuosime pavieniq tautq, Jeruzales sindromu pasaulyje kasmet 
suserga nuo 50 iki 200 jvairiausiii rasiq zmoniij. Taciau nepatiklus kritikai 
pazymi, kad dauguma tokiq asmenq, pries susirgdami Jeruzales sindromu, 
jau iki tol negalavo - turejo jvairiL} psichikos sutrikimq, is j i | tik kai kurie 
buvo visiskai sveiki. 

Asmenis uzvaldziusi psichoze dazniausiai praeina po keliq savaiciq. Kai 
zmones sugrjzta j normaliq busenq, jiems buna labai geda ir jie nera link^ 
apietai pasakoti. 

Merkurijus, kad ir kaip besistengtum, buvo nematomas. Venera pasirode 

tik trumpam - dar neisausus smestelejo Zuvq, veliau Avino zvaigzdyne. 

Jupiterj, jei tik nebuvai akias, galejai pamatyti Oziaragio, Saturn^ - Liiito 

zvaigzdyne. O Marso buvo nejmanoma jziiireti. 

Uranas pasisukiojo tarp Zuvij, taciau sviesiame danguje atrode isblukf s. 

Panasiai ir Neptunas, kuris Oziaragio zvaigzdyne galejo buti regimas tik 

sutemus. 

Zemes asis buvo pasvirusi jprastu kampu. 

Saule tekejo 04:41, leidosi 22:00. Dienos ilgumas - 17:19. 

Buvo dar neprasidejusi Jaunatis, kitaip sakant - 0 Menulio diena. 

Visi planetos astrologij sudaryti horoskopai tick Avinams, tiek Jauciams 

buvo palankiis. 

Dvyniai, Veziai, Liutai ir Mergeles del ateities taip pat galejo biiti ramias. 

Kaip ir Svarstykles, Skorpionai, Sauliai ar Oziaragiai. 

Vandeniams, Lietuviams ir Dvyniams, - kaip is T V ekranq 06:05 vietos 

laiku patikino zvaliis pranesejai, - siandien negalejo atsitikti nieko pikta. 

Artimiausiomis dienomis salyje buvo prognozuojami itin silti orai. 

Galbiit todel, vos ziniasklaida paskelbe apie atsilim^, interneto erdvf nuo 

pat ryto uzpludo komentarq banga. 

Zmones, iserzinti saltos ir lietingos vasaros, skubejo issisakyti, pasidalyti 

savo asmeniniais }spiidziais.* 

Po minutes kitos uzdainavo ir radijas. Vilniaus Piiies gatveje susirad^s 

pamegt^ tarpuvart^, pragydo ankstyviausias sostines dainorius: 

Kai saule rytmetj pakyla 
2ibutes rymo pakely 
Ir piemenaites dainq gena 
Tenai toll toll toll. 

Tada as vel tav^s ilgiuosi 
Irlaukiuzydinciamsode 
0 akys sk^sta tolumoje 
Gal pamatysiu astave. 

Kalnuos dainuoja rageliai uli uli jo 
Ir zydi geies tenai kalnuos.** 

• Is pradziq, jvairoves delei, autorius ketino pacituoti kelet^ internete paskleistq Napoleono 
Sepucio komentarii, kuriuos jis apdairiai pasirase jvairiais slapyvardziais, taciau persigalvojo 
nutar^s, kad smalsesni lietuviq skaitytojai juos nesunkiai ras Google paieskos sistemoje su-
rink?, pavyzdziui.tokius niekuodetuszodzius:„Sauie irziema netrukus sugris",„Laukus balins 
sviezias sniegas",„Kit4 savait^ - sveini ziema",„Baltarusijos diktatorius A. Lukasenka Vatikane 
susitiks..." ar panasias internetiniuose dienrasciuose isspausdintLj straipsniq antrastes. (Cia ir 

i, toliau visos pastabos autoriaus.) 

•• Autorius nepriestarautLi, jei skaitydamas sj roman^ muzikalesnis skaitytojas, prisimin^s 
arba susikur^s sav^ dainos melodij^, kartu ir padainuotq.Tada laikas, praleistas su sia kny-
ga, butq dar kokybiskesnis. 



Nudziugf s, kad audros ir lietiis Lietuvai nebegresia, Napoleonas Seputis 

pasiniiiniuodamas bakstelejo pirstu kompiuterio pelf. Vos palinko bruks-

telti komentaro, ekrane issisviete valstybines svarbos dokumentas. 
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Vilniaus rajono savivaldybes taryba, atsizvelgdama j 2009 metais sven-
ciamq Lietuvos vardo paminejimo tukstantmecio Jubiliejq, gavusi bazny-
tines hierarchijos pritarimq, prisimindama musq proteviq tikejimo tiesas, 
krikscionisk^sias vertybes bei musq rajono tradicijas, 

n u s p r e n d z i a : 
1. Paskelbti Kristaus Karaliaus Intronizacijos Aktq Vilniaus rajone. 
2. Kvieciame kitq savivaldybiqTarybas paskelbti Kristaus Karaliaus Intro

nizacijos Akt^. 

Savivaldybes mere Marija Rekst 

Se tai tau, istisa dekada praejo, o as net nezinojau, kad Lietuvoje valdzia 

pasikeite, - nusistebejo Seputis, is netiketumo nepatingej^s stuktelti kums-

ciu per stal^. 

Kristaus karaliaus intronizacija - tai iskilmingas Kristaus paskelbimas valdo-
vu ir globeju.Toks aktas liudija, kad ne tik atskiri zmones, bet ir visuomene pri-
pazjsta Kristaus teis^ karaliauti, savo jstatymus grindziant Kristaus mokymu. 

Isties nenuspejami Viespaties keliai, nelauktai paciam sau pamaldziai 

suklupfs keliskart persizegnojo Seputis. Juk Jezaus Kristaus intronizacija, -

erne svarstyti, - tai ne siaip Maisiagalos ar Nemencines riimq intrigele, o 

lemtingas Lietuvai ir lietuviams dalykas - karaliaus „}sostinimas". 

Ir visa tai atsitiko ne Palestinoje ar Judejoje, - nusvit^s m^ste Seputis, - o 

geografiniame Europos centre X X I amziuje! 

Kai zmonija tiek privaciame, tiek viesajame gyvenime pripazins, kad Je-
zus Kristus yra karalius, visuomene pagaliau gaus nepaprastq maloniq -
tikrq laisv^, tvarkq ir discipline, taikq ir santarv^. 

Jezus Kristus is Galilejos nuo siol Vilniaus rajon^ valdys... Turbiit tada ir 

Pirciupius, Kernavf, Trakus... Ir Pabrad?. 

Kokiu biidu? Is anapus? Per Svent^^ Dvasi^? O gal - per nusvitusi^ V i l 

niaus rajono merf Marija Rekst, savo pasirinkt^ vietininkf ? 

Karalius... Jezus Kristus - dabar lietuvii} ir Vilniaus rajono karalius. Lie

tuva - ne tik Dievo Motinos, Svenciausiosios Mergeles Marijos, zeme... 

K ^ i tai atsakys valdzia? Sventasis Sostas? Europos Komisija? Konstitu-

cinis Teismas? Juk, kad ir kaip ziiiresi, Jezus Kristus yra is Nazareto, nors ir 

Dievo Sunus, bet vis delto ne vietinis, ne lietuvis ir net ne is Europos, - su-

sirupino Seputis. 



Siuo sunkiu periodu, kai pasauij drebina visuotine krize, ypac svarbus 
tampa Dievo vaidmuonetikzmoniqasmeniniame, bet irvisuomeniniame, 
kulturiniame, net politiniame gyvenime. Kiekvienas is musi} yra atsakingas 
uz Dievo pateiktos tiesos issaugojimq, ypac tie zmones, kurie atsako uz vi-
suomenes gyvenimq, - jie neturi laikytis neutralumo, neturi llkti abejingi, 
privalo rupintis, kad si tiesa pasklistq visuomeneje. 

Lietuvai aktualia Kristaus karaliaus tema Seputis netrukus nustojo galvo-

j f s, siandien jo lauke svarbesni reikalai. 

Piktdziugiskai isstuksen^s komentar^ „neatideliotinai strateginiu" Lietu

vos atomines energetikos -I- nezemiski} civilizacijq klausimu, isjunge kom-

piuterj - personalinj altorelj (si smagum^ teikianti biitybe buvo gan stipriai 

paveikusi Sepucio pasaulejaut^, su ja, antraip nei su zmona, siandien jam labai 

nesinorejo skirtis). 

Pasistenedamas Seputis nusismauke veik odon jaugusj vestuvinj zied^. 

Palaimingai atsidus^s, parideno kuo giliau j stalcii}. Taip, cia jam bus sau-

giausia, - nutate. Dirstelejfs j laikrodj, pakilo eiti. 

Keliskart paklibin^s, peciu patrank^s ir jsitikinfs, kad saugiai uzrakino 

duris, Napoleonas Seputis isskubejo iS namij. 

Dar pries savait^ susikrov^s piligrimo mant^, stai ir sulauke akimirkos, 

kada su dainininkais bei sokejais ses j autobus^, kad nuo Kalvarijos pasto 

galetq pajudeti sostines link - j Daimj svent^, kur uzdainuos visa Lietuva. 

Siais metais Daim^ svente Lietuvoje - jau ne pirm^ menesj visa zinias

klaida apie tai triubijo - zada buti ypac jspudinga. Ne tik kalendoriaus, 

bet ir Viespaties valia lemtingai sutapusi su Lietuvos vardo paminejimo 

tiikstantmeciu ir sumaniai jtraukta j „Vilniaus - Europos kulturos sosti

nes 2009" programij, j i turejo virsti trijij milijomj taut^ vienijanciu rengi-

niu, skleidzianciu tik geras ir labai geras emocijas. Niekas neabejojo, kad 

taip ir bus. 

Susigrud? autobusan (su drobiniais, lininiais rubais, siaudinemis skrybe-

lemis ir mediniais liaudies instrumentais - skrabalais, spragilais, tarskalais) 

Kalvarijos muzikantai - uoliausi meno saviveiklos kolektyvij nariai - buvo 

itin pakilios nuotaikos. Jau nuo ryto kaustelej? - vieni truktelejo degtines, 

kiti prasuko po kelias stiklines alaus, jraud?, buvo kaip niekada atidiis vienas 

kitam. Vos autobusas pajudejo is vietos, erne dalytis jsidetais sumustiniais, 

kiausiniais ar is vakaro apdairiai isvirtomis vistij slaunelemis. 

Neseniai j sesti| desimtj jkopfs pradines mokyklos likvedys, nezenklaus 

laipsnio invalidas Napoleonas Seputis t^ rytmetj taip pat buvo lipsnus ir 

linksmas. Dar nekirtus Kalvarijos miestelio ribos, urmu susileid^s trecdalj 

„siam reikalui" jsigyto „Suktinio", garsiai uztrauke „ Ant kalno murai",zvaliu 

jauduliu uzkresdamas ir bendrakeleivius. 

Gurksnodami ir pasidainuodami gastrolieriai dardejo j Vilnii j - Lietu

vos sostinf, salies sirdj. 

Visi jie, tarp jij ir Seputis, zinojo: pries septynis simtus metq } rytus nuo 

Kalvarijos - Viespaties Jezaus Kristaus kanciij kelio - nutolusioje girioje, 

pagainiojfs taur^, Lietuvos didysis kunigaikstis Gediminas susapnavo pra-

nasisk^ sapn^ - ant kalno kaukiantj Gelezinj vilk^. Kas t^ naktj sapne jsistau-

gusiam zveriui nutiko veliau, nera nustatyta. Taciau dabar rose vietose - „jei 

kas nors is cia esanciij dar nezino" - apgriuvusios Gedimino piiies boksto 

papedeje, tik Lietuvai ir lietuviams priklausanciame Vilniuje, stulbinamai 

nesavanaudisku entuziastq rupesciu iskilo is nebuties buciai prikelti Valdo-

vq rumai, jau nutiestas Karaliaus Mindaugo tiltas, atnaujintas Nacionalines 

dailes galerijos rumas, prie Neries rangosi nagingij suvirintojo rankij suverz-

tas vamzdis-arka. 

Vilniuje - Lietuvos zmonems tai nebuvo paslaptis - didziojo kunigaikscio 

Gedimino jkurtoje sostineje, ramyb^ skleidziancios Arkikatedros pozemiuose, 

duleja jvairiausiij rangq lietuviq magnatq, lietuviq aristokratq, lietuviq kuni-

gaiksciq, lietuvii} vienuoliq, lietuviq palaimintqjq, lietuviq vyskupq, lietuviij 


