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AKIŲ ŠVYTĖJIMAS 
Kas mus išplėšia iš nebūties? 

Julián Carrón 
 

3 SKYRIUS 

«CARO CARDO SALUTIS» 

„Caro cardo salutis“. „Kūnas yra išganymo klausimo ašis“85. Tai – Tertuliano, Bažnyčios Tėvo, 
žodžiai. Jie gali pasirodyti gana paslaptingi, tačiau jų reikšmė paaiškėja iš karto, vos pažvelgus į savo 
patirtį: kas (jei įvyko, kai įvyko) pajėgė mus išplėšti iš nebūties? 
 
1. Kūniška esatis 
Jauna moteris man atsiuntė laišką kaip savo indėlį gvildenant šią temą86. Laiške paprastai ir aiškiai 
išryškinamas mums rūpimas klausimas. Taigi, verta jį perskaityti. Manau, kad kiti, nors ir 
išgyvendami skirtingas situacijas, lengvai save atpažins.  
„Kai klausiu savęs, kas mane išplėšia iš nebūties, negaliu neprisiminti visos savo istorijos iki pat šios 
dienos. Du konkretūs momentai giliai man įstrigę, ir prisimenu juos, kai susimąstau apie tą nebūtį. 
Pirmasis – tai prisiminimas iš vaikystės, tas begalinis neproporcingumas, kurį jausdavau, kai 
žvelgdavau į žvaigždes. Mane stulbindavo mintis, kad aš esu niekas begalinės visatos atžvilgiu. Ir 
kartais naktimis man tai neleisdavo užmigti, nes mano gyvenimas man atrodė tik beprasmė akimirka 
laiko tėkmėje. Kartą, grįždama namo su mama po sukinėjimosi po parduotuves (o tai dažniausiai man 
baisiai patikdavo), įsėdau į mašiną be galo liūdna (toks liūdesys pamažu tapo vis artimesnis). Pasakiau 
mamai: „Būna dienų, kai, rodos, nieko ypatingo neįvyko, bet staiga man pasidaro taip liūdna, ir 
nežinau kodėl“. Likusį kelionės laiką mes nepratarėme nė žodžio, fone grojo radijas. Begalinis 
liūdesys, vedantis į nebūtį. Susipažinau su judėjimu (ir kartu su krikščionybe), kai pradėjau mokytis 
naujoje mokykloje, įkurtoje judėjimo šeimų. Praėjus porai metų po mano tėvo ligos ir mirties (man 
buvo septyniolika), nutariau priimti pirmąją Komuniją ir prisijungti prie judėjimo. Pirmaisiais studijų 
metais susipažinau su kunigu. Matydamas, kad išgyvenu sudėtingą situaciją, jis man davė laišką, kurį 
tu parašei apie lytinį išnaudojimą (nors tai neturėjo nieko bendra su tuo, ką išgyvenau aš), „Sužeisti 
grįžkime pas Kristų“ („la Repubblica, 2010 m. balandžio 4 d.). Jame kalbėjai apie teisingumo troškulį, 
tačiau tai puikiai apibūdino mano troškulį apskritai. Sakei, kad tas troškulys yra „bekraštis“, 
„bedugnis“, kad jis „toks begalinis, kad negali būti numalšintas“. „Jei situacija yra tokia, pats 
aštriausias klausimas, kurio niekas negali išvengti, yra paprastas ir nenumaldomas: ‚Quid animo 
satis?‘“. Kaip apskritai galėjai užduoti tokį klausimą? Kaip galėjai tikėtis, kad yra kažkas, kas į jį 
atsako, jį numalšina? Aš perskaičiau tą laišką daug kartų, viena savo svetainėje, ir apsiverkiau, 
galvodama: „Ar tikrai įmanoma, kad šis skausmas, šis amžinybės troškimas, ši žaizda būtų užpildyti? 
Kad yra kažkas, kas šiame pasaulyje gali juos išpildyti?“. Tai buvo pirmas kartas gyvenime, kai 
pagalvojau, kad įmanoma, jog yra kažkas tikras, kūniškas, konkretus, kas gali atsakyti į mano troškulį. 
Tarsi staiga visi elementai susijungtų į visumą: žmonės, kuriuos pažinau toje mokykloje, visiškai 

 
85 Tertulliano, „De carnis resurrectione“, 8,3: PL 2,806. 
86 Kalbama apie kvietimą atsiųsti savo pasisakymus klausimu „Kas mus išplėšia iš nebūties“. 
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kitoks mano mokytojų žvilgsnis, akimirkos vasaros stovyklose, kai išsiplėsdavo mano širdis, ir 
virpėdama pati sau pagalvojau, kad tarsi visą gyvenimą bučiau laukusi išgirsti tai, ką išgirdau. Visa 
tai buvo konkretus Tu, atitinkantis mano žaizdą ir amžinybės troškimą: „Kažkas, kieno dėka anapus 
yra čia ir dabar: Kristus, Slėpinys, tapęs kūnu“. Šie metai tapo meilės šiam konkrečiam kūnui, 
konkrečiam Tu, istorija. Šiomis karantino savaitėmis imu suvokti, kad Kristus mane užkariavo, 
leisdamas pamatyti, patirti, kad mano liūdesys nėra pasmerktas nebūčiai“.  
Tačiau susitikus tokią kūnišką esatį, kuri išplėšia iš nebūties, viskas toli gražu nesibaigia. Dėl įvairių 
nutikimų gyvenime, kartais kylančių iš mūsų išdidumo ar silpnumo, dėl sunkumų, kurie iškyla ir mus 
išmuša iš vėžių, būna, kad pasiklystame, kad atsiduriame toli nuo tos sutiktos esaties, ją apleidžiame. 
Net ir tokiais atvejais, tik tai, kas kūniška, gali mus ir vėl patraukti. Prieš keletą mėnesių viena 
studentė man parašė: „Prieš metus, prislėgta kai kurių dalykų, kuriuos nešiojau savyje, bėgau nuo tos 
draugijos, net jei ir pripažinau, kad ji būtina mano gyvenimui. Pati savęs nebeatpažinau. Mano 
žvilgsnis buvo užgesęs, tuščias, o širdis – tokia pavargusi, kad net norėjau išnykti. Maniau, kad man 
jau nebėra vilties. Maniau, kad jau nebeatsigausiu. Tačiau kai kurių draugų, kurie manęs niekada 
nepaliko vienos, kurie rūpinosi manimi ir mano širdimi, dėka, ar pabandžiau pradėti iš naujo. Mano 
atspirties taškas buvo būtent tie veidai, kurie žvelgė į mane su tokia meile ir tokiu jautrumu, kokių aš 
pati sau tą akimirką nepajėgiau jausti“.  
Kaip puikiai veikia tas mumyse esantis detektorius! Kai žmogus pajaučia tokį švelnumo kupiną 
žvilgsnį, kuris apkabina visą „aš“, iškart tai pastebi! 
Laiške tęsiama: „Dažnai aš savęs klausdavau: jei aš pati nesugebu savęs mylėti, kaip tai įmanoma 
kitiems? Kodėl jie turėtų mane mylėti? Kokią širdį turi turėti tie žmonės? Norėjau suprasti. Tuomet 
leidausi į paieškas. Tai buvo itin pilni, intensyvūs, sunkūs, bet nepaprastai gražūs metai. Nesuklysiu 
sakydama, kad tai buvo metai, kurie mane itin paveikė ir pripildė gyvenimą; ne dėl to, kad aš tapau 
geresnė ar kad tas mano išgyventas skausmas ir tos baimės būtų pradingę, bet konkrečių veidų dėka 
patyriau tą „neįsivaizduotą, neįsivaizduojamą, niekada nepatirtą atitikimą širdžiai“87. Norėčiau, kad 
visi galėtų išgyventi tokio susitikimo ir tokios draugystės, kokius patyriau aš, grožį. Nuostabu gyventi 
su tikrumu, kad radau didžią draugiją savo širdžiai. Noriu į ją tvirtai įsikibti. Nebegaliu jos prarasti, 
kad sekčiau savo mintimis, nes niekada taip aiškiai nesuvokiau, kad tik šioje vietoje visa aš esu 
priimama ir mylima: mano silpnybės, mano baimės, mano skausmas ir mano poreikiai; tik čia galiu 
rimtai pažvelgti į save ir nieko nepalikti nuošalyje, nieko nelaikyti savaime suprantamu dalyku. 
Pastebiu, kad tik šioje draugijoje atradau draugus, kurie myli mano širdį. Pačiai nuostabu, kad esu 
tokiai tikra, nes paprastai tokia nebūnu“. 
Kai susiduriame su mums skirto tikro švelnumo kupinu žvilgsniu, suprantame, kad egzistuoja 
alternatyva neapykantai ir pykčiui sau.  
Laiške tęsiama: „Taigi, kas mane išplėšia iš nebūties? Kas mane iš nebūties išplėšė šiomis dienomis? 
Ši draugija“. O tai reiškia: tikra, kūniška, istorinė draugija. Tai yra kūnas, kuris išgelbsti gyvenimą. 
Caro cardo salutis: kūnas, ne mūsų mintys, ne mūsų vaizduotė, ne mūsų fantazijos, ne virtuali 
realybė, bet kūnas, tiksliau, kaip užbaigia ta mergina, „konkretūs veidai, kuriuose atrandu tą gėrio ir 
švelnumo žvilgsnį, kurie man primena apie Kitą, apie gyvą Tu, ir kurie man grąžino gyvenimą“. 
„Kūnas yra išganymo klausimo ašis“. Kūnas, atpažįstamas dėl savo išskirtinumo, kaip jaudinančiame 
autobiografiniame romane „Žvilgsnių namai“ pasakoja rašytojas Daniele Mencarelli: „Ties „Liberty“ 
vitrina stoviniuoja du jaunuoliai. Mama glėbyje laiko vaiką, o tėtis tuo tarpu su juo žaidžia, jam rodo 

 
87 L. Giussani-S. Alberto-J. Prades, „Kurti pėdsakus pasaulio istorijoje“, leidimas lietuvių kalba, Fraternità di 
Comunione e Liberazione, 2019, p. 17. 
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vidinio kiemo fontaną ir tuo pačiu, besivaipydamas ir kaišiodamas liežuvį, juokina sūnų. Kai priartėju 
per arčiau nei metrą nuo jų, atsigręžia abu gimdytojai, o su jais – ir vaikas. Netenku žingsnių ritmo, 
ir kvapo. Mažiukui kokie treji metai; apart akių, jo veidas neegzistuoja, vietoj nosies, burnos, tėra tik 
raudonos mėsos skylės. Nudelbiu akis į marmuro grindis, praeinu pro šalį į juos nebepažvelgdamas. 
[...] Tempiu laiką tikėdamasis, kad tie du jaunuoliai ir subjaurotas jų sūnus jau bus išėję. Vaiko juokas 
mane pasiekia pirmiausiai. Jie vis dar ten. Tačiau dabar jie ne vieni. Priešais juos yra vienuolė, ji sena, 
palinkusi į priekį, jos veidas prigludęs prie to baisaus vaikelio. „Juk tu – mamos ir tėčio gražuolis, ar 
ne taip?“. Paima jo rankutę ir pabučiuoja, jis turbūt pajunta kutenimą ir ima kvatotis, vienuolei tikrai 
nemažiau kaip aštuoniasdešimt metų, jos veidas putlus, baltas kaip pienas. „Tai tu ne tik gražus, bet 
dar ir linksmas, ar taip patinka?“. Ir vėl priglaudžia rankutę prie lūpų, smakro, kad jam patiktų. 
Tuomet vienuolė išsitiesia, pažvelgia į motiną ir tėvą. „Ar negirdite, kaip jis juokiasi? Jame ne 
sidabras, bet auksas, gyvas auksas“. Pabučiuoja jį, nesirūpindama dėl to, kaip atrodo jo veidas, dėl 
nieko. Aš priblokštas, nesugebu suprasti, iššifruoti. Aš pamačiau kažką žmogiško ir kartu svetimo, 
tarsi būtų koks tolimų kraštų ritualas, nesugebu atrasti savyje priemonių, kad išversčiau tai į man 
pažįstamą kalbą [...] išbandžiau visus įmanomus būdus, man kilo pagunda viską nurašyti kaip pilkai 
apsirengusios senės beprotybę, tada – kaip skausmui kurčios ir aklos vienuolės fanatizmą, kad bet 
kokiu atveju įrodytų savo Dievo viršenybę, net ir priešais tokį subjaurojimą, tada – kaip spektaklį, 
suvaidintą puikios aktorės, kuri galbūt jau po akimirkos užsidariusi tualete nusiplovė lūpas, kuriomis 
bučiavo tą beformį veidą. Tačiau nei vienas paaiškinimas nesugeba užpildyti atskirties tarp to, ką 
pamačiau, ir mano logikos“88.  
Rašytojas pabandė paaiškinti, atrasti kažką, kas jam žinoma, nuspėjama, suvokiama tame, ką jis 
pamatė, kas užvaldė jo mintis („kažkas žmogiško ir kartu svetimo“), kas jį patraukė ir tam tikra 
prasme prikaustė. Kaip dažnai užsispyrę bandome susiaurinti tą išskirtinumą, kurį matome, pritempti 
jį prie savo matų. „Žmogus yra taip prisirišęs prie sistemos ir abstrakčios dedukcijos, kad net būtų 
pasirengęs apgalvotai pakeisti tiesą, pasirengęs žiūrėti ir nematyti, klausytis ir negirdėti, kad tik 
pateisintų savo logiką“89.  
Kas taip patraukė Mencarelli? Tas pats dalykas, patraukęs merginas, kurių laiškus citavau: žmogiškas 
išskirtinumas. Vienuolė nepasitraukė nuo to subjauroto vaikelio veido, priešingai, jam parodė 
švelnumą, gilią, svaiginančią, kūnišką simpatiją, pačia intensyviausia šio žodžio prasme, meilės 
sūkurį, kuriame buvo kažkas taip žmogiška, kad net pasirodė „daugiau“ nei žmogiška, „svetima“ – 
dieviška.  
Tik kūnas, tik kūniška esatis gali išplėšti mus iš nebūties: esatis, kurios negali panaikinti jokios mūsų 
interpretacijos, nes ji mus taip pritraukia, pagauna, patraukia iki pat gelmių, ir pažadina mūsų 
troškimą tą pačią akimirką, kai leidžia patirti neįsivaizduojamą jo atitikimą. Kas nenorėtų, kad į jį 
būtų pažvelgta su tokiu švelnumu, kokį pajuto mūsų bičiulės ar su kokiu vienuolė žvelgė į tą vaikutį?  
Tik susidūrimas su tokiu įsikūnijusiu žvilgsniu gali užpildyti „gyvenimo prarają“, apie kurią kalbėjo 
Milosz. Tik kūnas gali nugalėti nebūtį. Ne bet koks kūnas, ne bet kokia kūniška esatis, tačiau esatis, 
kurioje yra tai, kas atsako į mūsų laukimą, ir todėl gali patraukti mūsų būtį. Išties, egzistuoja ir toks 
kūnas, kuris palieka kartėlį, kuris metasi į vienatvės kupino gyvenimo nuobodulį, kaip atsitikdavo 
Migeliui Manjarai prieš susitinkant Girolamą ir tą naujieną, kurią ji įnešė į jo gyvenimą. Kaip rašo de 
Lubac: „Niekas, ką žmogus sukuria ar suplanuoja, neišplėš žmogaus iš vienatvės. Priešingai, vienatvė 

 
88 D. Mencarelli, „Žvilgsnių namai“ (it. La casa degli sguardi), Mondadori, Milano 2020, p. 183-185. 
89 F. Dostojevskis, „Užrašai iš pogrindžio“, op. cit., p. 35. 
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vis labiau augs jam vis geriau pažįstant save, nes ji nėra kas kita, kaip priešingybė bendrystei, kuriai 
žmogus yra kviečiamas“90.  
 
2. Jėzus iš Nazareto 
Kas gali nugalėti mūsų nihilizmą? Tik mus pritraukianti esatis, kūnas, kuris su savimi, savyje, nešasi 
tai, kas atsako į mūsų laukimą, į mūsų troškimą, į mūsų prasmės, meilės, pilnatvės ir pagarbos poreikį. 
Iš nebūties mus gali išplėšti tik „tas“ kūnas, kuris gali užpildyti „gyvenimo bedugnę“, „beprotišką 
troškimą“ būti išpildytiems, dar kartą paantrinant Milosz.  
Jei neišgyvename tokios patirties, liekame nihilistai, nors ir būtume kultūriškai išmokyti religinių 
kalbų ir imtumėmės pačių įvairiausių veiklų, nes „argumentai, remiantys tiesą“, apie kuriuos kalbėjo 
Balthasar, ir „tai, ką reikia padaryti“, nepajėgia mūsų „pagauti“, patraukti mūsų „aš“; ir anksčiau ar 
vėliau (dažniausiai anksčiau) viskas tampa nuobodu.  
Toks švelnumo mūsų žmogiškumui kupinas žvilgsnis atėjo į pasaulį per kūną Žmogaus, žydo Jėzaus 
iš Nazareto, prieš du tūkstančius metų. „Per Įsikūnijimą amžinasis Logos Save taip susiejo su Jėzumi, 
kad [...] Logos nebegali būti apmąstomas nepriklausomai nuo Savo ryšio su žmogumi Jėzumi. [...] 
Kiekvienas, kas užmezga ryšį su Logos, paliečia Jėzų iš Nazareto. [...] Jis yra pats Logos, kuris 
žmoguje Jėzuje yra istorinis subjektas. Žinoma, Dievas paliečia žmogų įvairiausiais būdais, ne tik per 
sakramentus. Tačiau Jis visada jį paliečia per žmogų Jėzų, kuris yra Jo saviraiška istorijoje ir mūsų 
tarpininkas amžinybėje“91.  
Šis įvykis – Įsikūnijimas – yra vandenskyra žmogaus istorijoje ir niekas nebepajėgs jų atskirti. Todėl 
Giussani tvirtina: „Žodžio, tapusiu kūnu, esatis yra kūne, kurį galime atpažinti; jei Žodis tapo kūnu, 
tai lygiai taip pat Jį sutiksime kūne“92. Kas Jį aptinka, pajunta, kad susidūrė su pačiu svarbiausiu savo 
gyvenimo įvykiu. Būna labai aišku, kai tai įvyksta. Grįžkime prie vieno iš reikšmingiausių 
Evangelijos pasakojimų, bandydami susitapatinti su ta moterimi, kuri ateina pas Jėzų, atsinešdama 
savo skausmą, poreikius, kartėlį dėl viso padaryto blogio, nesugebėjimą atrasti ramybės, nejautrumą 
sau, galbūt tą impulsą nusidrėksti savo žmogiškumą, tą troškimą, kurį taip nevykusiai bandė 
patenkinti. Ir vis dėlto, būtent tas jos žmogiškumas, tas poreikis būti mylimai, pajusti tikrą žvilgsnį, 
leido jai pastebėti netikėtumą, t.y. Jėzaus esatį. 
„Vienas fariziejus užsiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į fariziejaus namus, jis sėdo prie stalo. Ir štai moteris, 
kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, patyrusi, kad jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą 
kvapaus tepalo ir, verkdama priėjusi iš užpakalio prie jo kojų, ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo 
galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu. Tai matydamas fariziejus, kuris buvo Jėzų 
pasikvietęs, samprotavo pats vienas: „Jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri 
jį paliečia, – kad ji nusidėjėlė!“ O Jėzus prabilo: „Simonai, turiu tau ką pasakyti“. Tas atsiliepė: 
„Sakyk, Mokytojau!“ „Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas penkis šimtus 
denarų, o kitas – penkiasdešimt. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo abiem. Katras labiau jį 
mylės? Simonas atsakė: „Manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota“. Jėzus tarė: „Teisingai 
nusprendei“. Ir, atsisukęs į moterį, jis tarė Simonui: „Matai šitą moterį? Aš atėjau į tavo namus, tu 
nedavei man vandens kojoms nusimazgoti, o ji suvilgė jas ašaromis ir nušluostė savo plaukais. Tu 
manęs nepabučiavai, o ji, vos man atėjus, nesiliauja bučiavusi man kojų. Tu aliejumi man galvos 

 
90 H. de Lubac, „Ecclesia Mater“ in Id., Meditazione sulla Chiesa, op. cit., pp. 161-162. 
91 J. Ratzinger, „Kristus, tikėjimas ir kultūrų iššūkis“ (it. Cristo, la fede e la sfida delle culture), Asia News, n. 
141/1994. 
92 L. Giussani, „Jėzaus žavesys“ (it. L’attrattiva Gesù), Bur, Milano 1999, p. 123.  
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nepatepei, o ji tepalu patepė man kojas. Todėl aš tau sakau: jai atleidžiama daugybė jos nuodėmių, 
nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli““93. 
Čia susiduriame su tuo „negirdėtu realumu“, apie kurį kalba Benediktas XVI, kai tvirtina, kad „tikroji 
Naujojo Testamento naujybė yra ne naujos mintys, bet paties Kristaus, suteikiančio mintims kraują 
ir kūną – negirdėtą realumą, pavidalas“94. Manau, kad kiekvienas iš mūsų norėtų, kad mus pasiektų 
toks žvilgsnis, ką bebūtume padarę, kur bebūtų pasukęs mūsų gyvenimas.  
Ko reikėjo tai moteriai, kad būtų „pagauta“ Kristaus žvilgsnio? Tik jos žmogiškumo, net jei jis ir 
sužeistas, apsileidęs, kitaip tariant, toks kaip visų. Kai ji sutiko tą Žmogų, jos žmogiškumas kartu su 
visomis padarytomis klaidomis buvo taip patrauktas, kad nebuvo įmanoma jos sustabdyti: ji iškentėjo 
kitų priešiškumą ir nepritarimą, ir nuėjo į pietus, kad nuplautų Jėzaus kojas savo ašaromis. 
Susitapatinimas su Evangelija yra vienas iš gražiausių dalykų, kuriuos mums perdavė kun. Giussani. 
Išties, dažnai skaitome šiuos pasakojimus, tarsi jie būtų savaime suprantami, taip panaikindami jų 
faktinę, istorinę, gyvybišką reikšmę. Tačiau kas kartą grįždamas prie Evangelijos epizodų ir 
susitapatindamas su aprašytais įvykiais, Giussani mums „parodė“, kaip juose Jėzus kreipdavosi į 
sužeistą ir ribotą žmogiškumą tų, kuriuos susitikdavo. Niekas Jo nesustabdydavo. Ir niekas Jo 
nesustabdo dabar. Būtent tokį mūsų žmogiškumą (dažnai išgyvenamą kaip trukdį, nes neaišku, 
nepatinka, aptinkame tiek daug trūkumų) Kristus paliečia iki pat gelmių, kreipiasi būtent į jį, ir be jo 
Jam nebūtų, kaip patekti į tavo ir į mano gyvenimą, nerastų, už ko užsikabinti. „Tik Dievas aptinka 
gilų sąmonės tašką, kuriame žmogus, koks bebūtų jo gyvenimas ir nuodėmės, tikrai yra žmogus ir 
tampa žmogus. Galiausiai išganymas yra Kristus, pasiekiantis pačią žmogaus gelmę, kuri yra 
vertingesnė už jo nuodėmes“95, rašo François Varillon.  
Kristaus žvilgsnis perskaito gilų mūsų pilnatvės troškimą. Apie tai neseniai priminė ir popiežius 
Pranciškus: „Mes gimėme su neramumo sėkla. Dievas panorėjo, kad būtume tokie: neramūs atrasti 
pilnatvę, neramūs atrasti Dievą, dažnai net nežinodami, kad turime tokį nerimastingumą. Mūsų širdis 
nerami, mūsų širdis ištroškusi: ji trokšta susitikti Dievą. Ieško Jo, dažnai klaidingais keliais, paklysta, 
tuomet grįžta, ieško Jo... Iš kitos pusės, Dievas trokšta susitikimo taip stipriai, kad atsiuntė Jėzų, idant 
mus sutiktų, kad atsakytų šiam nerimastingumui“96.   
Jokia žmogiška būtybė niekada nėra pajutusi tokio radikalaus pripažinimo, kokį į istoriją atnešė šio 
žmogaus, Jėzaus iš Nazareto, žvilgsnis; jokia moteris nėra girdėjusi, kad apie jos sūnų būtų kalbama 
su tokiu autentišku jautrumu, su tokiu pozityviu jo likimo pripažinimu, visiškai nepaisančiu galimos 
sėkmės ar nepasisekimo. Tokiu svaiginančio pripažinimo kupinu žvilgsniu, tai moteriai, kuri jo kojas 
plovė ašaromis, Jėzus pasakė: „„Atleidžiamos tau nuodėmės“. Sėdintieji kartu už stalo pradėjo 
svarstyti [tai – priešinimasis naujovei, kuri iškelia klausimų]: „Kas gi jis toks, kad net ir nuodėmes 
atleidžia?!“ [jų balse nėra nuostabos, tik atmetimas, tarsi laikytų Jį piktžodžiautoju]. O jis dar tarė 
moteriai [nes niekas negali pakeisti Jo žvilgsnio į ją]: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami!““97. 
Šis žvilgsnis niekada nebus nušluotas nuo žemės paviršiaus, todėl tai, ką sakome apie save pačius, 
tai, ką tu sakai apie save patį ar save pačią, nebėra galutinis žodis. 
Tai, kas išplėšė Evangelijoje minimą nusidėjėlę iš nebūties, nebuvo jos mintys, jos pasiryžimai, jos 
pastangos, bet Esatis, kuri ją taip pamilo ir atskleidė jos asmeniui, jos žmogiškumui savo 
prielankumą, kad ją užkariavo. Visas tolimesnis jos gyvenimas buvo perkeistas, apverstas to 

 
93 Lk 7,36-47 
94 Benediktas XVI, Enciklika „Deus caritas est“, 12. 
95 F. Varillon, „Tikinčiojo keliai“ (it. Traversate di un credente), Jaca Book, Milano 2008, p. 98. 
96 Pranciškus, Homilija iš šv. Mortos koplyčios, 2020 m. balandžio 26 d. 
97 Lk 7,48-50. 
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susitikimo: jai neberūpėjo kitų žvilgsniai, nes ją apibrėžė Jėzus, Jo žvilgsnis, Jo įsikūnijusi esatis. 
Niekas kitas gyvenime nėra taip į ją pažvelgęs, kaip tas žmogus. Antraip ji nebūtų įėjusi į tuos namus, 
nebūtų plovusi Jo kojų savo ašaromis, nebūtų jų nušluosčiusi savo plaukais. Kokią patirtį ji turėjo 
išgyventi, kokio tikrumo turėjo pasisėmti, kad mestų tokį iššūkį aplink stalą susėdusiems fariziejams 
ir visam miestui! Be tokio tikrumo esame priklausomi nuo savo ir kitų komentarų. Tačiau visas mūsų 
ir aplinkinių mintis viršija tas žvilgsnis, kurio jokia pasaulio valdžia negali panaikinti: tos mintys 
nedingsta, bet mūsų taip greitai nebeužblokuoja.  
Kartu su von Balthasar galime pasakyti, kad kalbama apie „tikrumą, kuris remiasi ne žmogaus protui 
būdinga akivaizdybe, bet ta akivaizdybe, kurią atskleidė dieviška tiesa: ne tuo, ką pagavome, bet tuo, 
kad buvome pagauti“. Teologas iš Bazelio tęsia: „Tai – šiandieniniam krikščioniškumui gyvybiškai 
svarbus klausimas“. Nes tikėjimas tampa įtikimas mus supančiam pasauliui tik tuo atveju, „jei save 
laiko įtikimu, vadinasi, jei tikėjimas nereiškia, kad pirmiausia ir iš esmės „laikome tikrais tam tikrus 
teiginius“, kurių neįmanoma suprasti žmogiškam protui ir reikia tiesiog priimti, paklūstant autoritetui; 
išties, tikėjimas, nepaisant dieviškosios tiesos transcendencijos, priešingai, būtent per ją, leidžia 
žmogui suprasti tai, kas iš tikrųjų yra Dievas, ir kartu su šiuo supratimu suvokti save patį“98. 
Tos moters tikrumas ir tikėjimas rėmėsi „akivaizdybe, kurią [per Kristaus žvilgsnį, kuriam niekas 
neprilygsta,] apreiškė dieviškoji tiesa“, ir patirtimi, kad jis atsako į ją sudarančius poreikius. Tokios 
patirties ji niekada nebuvo išgyvenusi, jautėsi apkabinta ir pripažinta. Tiesos akivaizdybė yra tokia 
galinga, tokia spindinti „ta garbės apraiška, kad jai nereikia jokio kito pateisinimo, pakanka jos 
pačios“99, tęsia Balthasar. Giussani indėlis į ugdymą buvo pažymėtas tokio paties suvokimo, kad ši 
akivaizdybė yra tikėjimo įtikimumo šerdis: „Buvau visiškai įsitikinęs, kad tikėjimas, kurio negalima 
aptikti ir atrasti gyvoje patirtyje, jos nepatvirtinamas ir nereikalingas atsakant į jos poreikius, nėra 
toks tikėjimas, kuris galėtų išlikti tokiame pasaulyje, kuriame viskas, viskas sakė ir sako 
priešingai“100. 
 

3. Įvykis 
Per Jėzų iš Nazareto Dievas tapo vienu iš mūsų. „Tas Žodis tapo kūnu“101. Bet kad suprastume, apie 
ką kalbame, turime neišvengiamai grįžti prie to, kas įvyko. Mūsų „žinojimas“ dažnai iškreipia mūsų 
suvokimą. „Įsivaizduokime anuos laikus, kai nieko nebuvo girdėti apie Jėzų Kristų, kai tas vardas dar 
nebuvo įprastas: aplinkiniai matė žmogų“, kuris vaikščiojo gatvėmis, kurį buvo galima susitikti, su 
kuriuo buvo galima pasikalbėti. Jėzaus esatis skleidėsi kartu su Petro, Zachiejaus, Magdalietės 
gyvenimu. „Besiklausant to žmogaus, apimdavo nauja gyvenimo nuojauta; niekas to nepasakė, bet 
pajautė“. Taigi, „vieną vakarą, tą dieną, Petrui, Zachiejui ar Magdalietei atsitiko tai, kas buvo visas 
jų gyvenimas, kas tapo visu jų gyvenimu“: jie susidūrė su tuo žmogumi, ir buvo jo „pagauti“, 
patraukti. Tai jiems buvo esminis įvykis. Išties, tame žmoguje „pastovumas, būtis, prasmė, tai, dėl ko 
verta gyventi, tai, dėl ko buvo sukurtas protas, dėl ko buvo sukurtas „aš“, tapo esatimi. Pastovumas, 
amžinybė, totalumas yra žmogus!“102. 
O kaip yra mums po dviejų tūkstančių metų? Mums yra lygiai taip pat. Kreipdamasis į studentus, 
kun. Giussani tvirtina: „Tai gali būti labai trumpa, subtili akimirka, kai pajutome pažadą gyvenimui, 
kuris mus atvedė čia, be aiškios savimonės, be aiškaus vertinimo. Tačiau jūsų gyvenime yra tokia 

 
98 H.V. von Balthasar, „Formos suvokimas. Garbė. Teologinė estetika“ op. cit., p. 120, 125. 
99 Ten pat, p. 126. Plg. DS 3008 
100 L.Giussani, „Ugdymo rizika“ (it. Il rischio educativo), Rizzoli, Milano 2014, p. 20. 
101 Jn 1, 14 
102 L. Giussani, „Čia ir dabar (1984-1985)” (it. Qui e ora (1984-1985)), Bur, Milano 2009, p. 425-427. 
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diena, kai įvyko susitikimas, kuris talpina savyje visą prasmę, visą vertę, visa tai, ko trokštate, kas 
teisinga, gražu ir mylėtina. Nes Dievas, tapęs žmogumi, yra būtent tai. Dievas, tapęs žmogumi, tave 
pasiekia rankomis, akimis, lūpomis, fiziniu žmogiškumu“103. Koks tai žmogiškumas? Tai – Juo 
tikinčių draugija, paslaptingasis Jo kūnas. Žmogus, kuris pasakė: „Aš esu kelias, tiesa ir 
gyvenimas“104, prisikėlė, t.y. yra vienalaikis su istorija. „Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio 
pabaigos“105. Kur Jį galima pamatyti? Kur Jį galima išgirsti? Jo esatis čia ir dabar yra reiškinys, kuris 
yra regimas, apčiuopiamas, konkretus, sudarytas iš žmonių, kuriuos pasiekė Jo iniciatyva ir kurie Jį 
pripažino: tai – Bažnyčios tikrovė. „Jėzaus buvimas šalia kiekvienos epochos žmogaus reiškiasi Jo 
kūne, kuris yra Bažnyčia“106. 
„Taigi net Jėzaus žemiškosios veiklos įkarštyje Jo įvykis įgydavo formą, sutampančią ne vien su Jo 
asmens fiziniais bruožais, bet ir su bruožais tų, kurie tikėjo Jį taip, kad net buvo pasiųsti skleisti Jo 
žodžių, Jo žinios, kartoti Jo stebuklingų veiksmų, t.y. teikti išgelbėjimą, kuris buvo Jis“107. 
Kristus yra šalia kiekvienos epochos žmogaus. Jeigu tai pastebime, išgyvename tą pačią patirtį kaip 
prieš du tūkstančius metų, kaip paliudijo tie du cituoti laiškai ir Mencarelli ištrauka, t.y. išgyvename 
susidūrimą su kitokiu žmogiškumu, kuris pažadina naują gyvenimo nuojautą, kuris mus paliečia, nes 
kaip niekas kitas atsako į mus sudarantį prasmės ir pilnatvės troškimą. Ir šiandien tai yra susitikimo 
patirtis, kuri, kaip ką tik pabrėžiau, „talpina savyje visą prasmę, visą vertę, visa tai, ko trokštate, kas 
teisinga, gražu ir mylėtina“. Tokiu būdu esame pripildyti Jo esaties dabar: „susitikimas yra 
susidūrimas su skirtingu dalyku, kuris traukia, nes atitinka širdies troškimus, vadinasi jis yra 
palyginamas ir įvertinamas proto ir, kupinas meilės, pažadina laisvę“108.  
Tokiam kitokiam žmogiškumui apibūdinti Giussani naudoja žodį „išskirtinis“. Tuo jis nenori pabrėžti 
individo gebėjimų pranašumo, keistumo ar ekscentriškumo, bet būtent tą mūsų minėtą atitikimą. 
Galime apibrėžti kaip išskirtinį tą dalyką, kuris tinkamai atliepia autentiškiems mūsų širdies 
lūkesčiams, net jei gal kartais to aiškiai ir nesuvokiame. Tačiau kodėl tai, kas „atitinka“, turėtų būti 
vadinama „išskirtiniu“? Nes atitikimas mūsų pradiniams poreikiams, kuris turėtų būti įprastas, 
dažniausiai neįvyksta. Šiandien tai galime dar geriau suprasti: turime viską, viskas mums pasiekiama, 
daug daugiau nei anksčiau, nepalyginamai daugiau, tiek santykių, tiek daiktų, tiek patirčių, tačiau nė 
vienas iš šių dalykų negali paliesti mūsų gelmės, leisti patirti atitikimą, kurio taip trokšta mūsų širdis. 
Todėl kai per tam tikrą susitikimą toks atitikimas įvyksta, tai atrodo kaip išskirtinis dalykas. Esatis, 
veidas, per kurį patiriame tą atitikimą, būtent dėl to ir išsiskiria iš kitų. Tuomet galime tai vadinti 
„išskirtinumu“.  
Tik Kristaus buvimas dabartyje gali mus išplėšti iš nebūties. Tik Jo esatis čia ir dabar yra adekvatus 
atsakymas nihilizmui ir beprasmybei: esatis, kuri suvokiama ne kaip spiritualizmas ar abstraktus 
idealas, bet kaip kūniškumas, istoriškumas. Kristus nėra idėja ar mintis, bet realus įvykis, įsiveržiantis 
į mano gyvenimą. Sutinku „kažką, kuriame yra kažkas“109, kas patraukia visą mano būtį: „Jėzus 
Kristus, tas prieš du tūkstančius metų gyvenęs žmogus, slepiasi po uždanga, po kitokiu žmogiškumu, 
tokiu būdu tapdamas esatimi“110. 

 
103 Ten pat, p. 426. 
104 Jn 14,6. 
105 Mt 28,20 
106 Jonas Paulius II, Enciklika „Veritatis Splendor“ 25. 
107 L.Giussani, „Kodėl Bažnyčia?“, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius 2007, p. 26. 
108 L. Giussani-S. Alberto-J. Prades, „Kurti pėdsakus pasaulio istorijoje“, op. cit., p. 29. 
109 L. Giussani, „Kelias į tiesą yra patirtis“ (it. Il cammino al vero è un’esperienza), Rizzoli, Milano 2006, p. 142. 
110 L. Giussani, „Kažkas pirmesnis“ (it. Qualcosa che viene prima), in „Metodas iš tikėjimo“ (it. Dalla fede il metodo), 
Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo, Milano 1994, p. 39. 

©
 2

02
0 

Fr
at

er
ni

tà
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne



 8 

Dar vienas laiškas mums tai gyvai paliudija: „Nemaniau, kad, atsidūrus prie penkiasdešimties metų 
slenksčio, galima atgimti. Keturiasdešimt septynerius metus praleidau įsitikinęs, kad Jėzus Kristus 
yra man visiškai neesminis „dalykas“. Visus šiuos metus siekiau tikslų, kurie neatsilaiko prieš laiko 
smūgius: universitetas, profesija, šeima. Kaskart, kai pasiekdavau tai, ką buvau užsibrėžęs, 
nesijausdavau patenkintas ir ieškodavau naujų tikslų. Nepaisant to, kad mano gyvenimas atrodė 
gražus, jaučiausi tarsi valgyčiau tai, kas manęs nepamaitina. Visa tai mane atvedė į gilią krizę. 
Jaučiausi niekaip nereikalingas, net ir santykiai su draugais, kolegomis ir artimaisiais labai apsunko. 
Norėjau būti vienas. Vieną dieną, savo vaikų mokyklos aplinkoje sutikau žmogų, kurio akys švytėjo. 
Jis taip pat išgyveno nelengvus laikus darbe, bet man pasirodė ramus, užtikrintas savimi, vienu 
žodžiu, džiugus. Nežinojau, kas jam leidžia taip jaustis, nežinojau ir to, kad jis priklauso judėjimui. 
Užsimezgė stipri draugystė, kuri mane vertė trokšti jo draugijos. Išvažiavome kartu atostogauti, 
kiekvienas su savo šeima, ir mano smalsumas jo atžvilgiu tik augo. Ėmiau bendrauti su jo draugais, 
kurie vėliau tapo mano draugais. Ėmiau dalyvauti judėjimo siūlomuose gestuose. Vėl pradėjau 
melstis, eiti į mišias, išpažinties. Kartais savęs paklausdavau: „Kodėl tai darau?“, ir atsakydavau sau: 
„Nes taip geriau jaučiuosi“. Dar ir šiandien man kelia nuostabą ši draugystė, kurios ištakos yra meilė 
Jėzui Kristui. Anksčiau mane ir mano draugus siedavo tik darbas, aistra tam pačiam sportui arba 
nauda. Šie treji metai mane pakeitė, padarė geresnį. Kas mane pažįsta jau seniai, seni draugai, šeimos 
nariai, kolegos, pastebėjo manyje kažką kitokio. Gal tai nėra ta pati šviesa, kuri švyti mano draugo 
akyse, bet manau, kad kartkartėmis taip suspindi ir mano akys. Noriu kuo daugiau laiko paleisti su 
šiais draugais, kad jie „primintų, kad Kristus yra viskas“, kaip sakė kun. Giussani, kad atpažintume 
„Tą, kuris yra tarp mūsų“, ir kad „padėtume vieni kitiems gyventi su tokiu sąmoningumu, primindami 
apie jį tol, kol jis taps įpročiu“111. 
Būtent tokiu metodu visada būdavo ir bus perduodamas tikėjimas: nenumatytas susitikimas, kuris 
pažadina ir išjudina žmogų, idant šis patikrintų, ar dalyvaujant krikščioniškos bendruomenės 
gyvenime bus išpildytas jo duotas pažadas. „Ankstyvoji Bažnyčia, pasibaigus apaštalų laikui, vystė 
gana siaurą, kaip Bažnyčia, misionierišką veiklą, neturėjo jokios strategijos, kaip skelbti tikėjimą 
pagonims, ir [...] nepaisant to, tie laikai susilaukė didžiausios misionierių sėkmės. Antikos pasaulio 
atsivertimas į krikščionybę nebuvo suplanuotų veiksmų rezultatas, bet tikėjimo išbandymo pasaulyje 
vaisius, atsiskleidžiantis per krikščionių ir Bažnyčios bendruomenės gyvenimą. Žmogiškai kalbant, 
ne kas kitas, vien tikras kvietimas, vienos patirties perduodamas kitai patirčiai, buvo ankstyvosios 
Bažnyčios misijos jėga. Bažnyčios gyvenimo bendruomenė kvietė dalyvauti tokiame gyvenime, 
kuriame atsiskleidė tiesa, iš kurios ir kilo šis gyvenimas. [...] Tik iš savęs nuosekli tiesa, susipynusi 
su šios tiesos garantu gyvenime, leidžia suspindėti tikėjimui, kurio laukia žmogaus širdis: tik per šias 
duris Šventoji Dvasia patenka į pasaulį“112. 
Nihilizmas / kūniškumas: šios sąvokos apibrėžia mūsų šiandieninę situaciją; ir net tik šiandieninę, bet 
visų laikų situaciją, nes nihilizmas, apie kurį kalbame, nėra atsitiktinis reiškinys, tai – žmogaus sieloje 
nuolat išliekanti galimybė, net jei kitose epochose jis buvo nusakomas skirtingais žodžiais. 
Atsakymas nihilizmui, t.y. mus supančiai nebūčiai, kurios esame gundomi pasiduoti, negali būti vien 
kalbos, taisyklės, išsiblaškymas, nes visa tai mūsų iš tikrųjų nepatraukia, neužkariauja mūsų 
žmogiškumo. Tai paaiškina, kodėl popiežius Pranciškus taip primygtinai kartoja, kad pavojinga 
susiaurinti krikščionybę iki gnosticizmo ar pelagijonizmo113. Atsakymas nihilizmui, prasmės 

 
111 L. Giussani, „Judėjimas. Comunione e Liberazione Brolija“ (it. L’opera del movimento. La Fraternità di Comunione 
e Liberazione), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2011, p. 216. 
112 J. Ratzinger, „Žvelgti į Kristų“ (it. Guardare Cristo), Jaca Book, Milano 1989, p. 31. 
113 Plg. Pranciškus, Apaštališkasis paraginimas „Evangelii gaudium“, 94. 

©
 2

02
0 

Fr
at

er
ni

tà
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne



 9 

nebuvimui, gali būti tik kūniškas, žvilgsnis, įsikūnijęs į aštuoniasdešimtmetę vienuolę ar į draugą, 
vakar ir šiandien. „Tik Kristus rūpinasi visu mano žmogiškumu“114. Arba šiandien patiriu esatį, kuri 
rūpinasi visu mano žmogiškumu, arba galiausiai niekas nepadės, nes nei kalbos, nei etika, nei mums 
žinomi prasiblaškymo būdai negali sukurti tos pilnatvės, kurios laukiu savo būties gelmėse. 
Jei nepatiriu tokios „traukos“, paveikiančios manąjį „aš“, tai – ne krikščionybė; ne krikščionybė, nes 
tai ne įvykis, kuris yra tikroji jos prigimtis, todėl nesuteikia galimybės pakeisti savo požiūrio ir elgesio 
su žmonėmis ir dalykais, nėra metanoia, nėra tikra meilė. „Kad leistųsi pažįstamas, Dievas įėjo į 
žmogaus gyvenimą kaip žmogus, įgydamas žmogiškąjį pavidalą; tokiu būdu Jis tarsi „užvaldė“, 
patraukė prie savęs žmogaus mintis, gebėjimą įsivaizduoti ir meilę. Krikščioniškasis įvykis įgyja 
„susitikimo“ formą: žmogiško susitikimo kasdienėje banalioje tikrovėje“115. Niekas nėra žmogui taip 
lengvai suprantama, kaip įvykis, turintis susitikimo formą. Tuomet aišku, kodėl popiežius Pranciškus 
dažnai pakartoja ištrauką iš „Deus caritas est“: „Niekad nepavargsiu kartojęs tuos Benedikto XVI 
žodžius, kurie veda į Evangelijos širdį: „Apsisprendimui tapti krikščionimi pradžią pirmiausia duoda 
ne etinis siekis ar kokia nors didi idėja, bet susitikimas su tam tikru įvykiu, su Asmeniu, atveriančiu 
gyvenimui naują horizontą ir sykiu duodančiu tvirtą kryptį““116. Tai – Dievo metodas, metodas, kurį 
Dievas pasirinko, idant išplėštų žmogų – mane, tave, kiekvieną iš  mūsų – iš nebūties, iš negalėjimo 
pasiekti išsipildymą, iš įtarimo, kad viskas pražus, iš melancholiško nusivylimo savimi, iš greito 
pasidavimo ir vilties netekimo. „Viskas mūsų gyvenime šiandien, kaip ir Jėzaus laikais, prasideda 
nuo susitikimo“117. 
Dievas tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų: tai yra krikščionybė; ne doktrina, moralė, bet pirmiausia Jis, 
esantis čia ir dabar. Visa kita – doktrina ir moralė – yra pasekmė. „Tas, kuris sukūrė kiekvieną dalyką 
[t.y. Dievas, pradžia, likimas, gyvenimo prasmė] tapo laikinu kūnu, tampa [ir dabar] laikinu kūnu, 
tampa girdimas ir juntamas laikinam kūnui,“118 t.y. tokiems žmonėms, kaip tu ir aš; esame trapūs, 
riboti kūnai, tačiau buvome pagauti ir perkeisti. Krikščionybė mus sužavėjo ir mes prisirišome prie 
šios tikrovės, nes pamatėme žmones, kurie kitaip elgiasi visiems bendrose situacijose, su džiugesiu ir 
ramybe, net ir skausme bei sunkumuose, su dėkingumo ir pozityvumo pilnu žvilgsniu, net ir susidūrę 
su sunkiomis ir priešiškomis aplinkybėmis. Ėmėme trokšti to paties ir sau, pajutome, kad „pavydime“ 
tiems „pagautiems“ žmonėms, perkeistiems krikščioniško įvykio, kuris ir jiems turėjo susitikimo 
formą, naujo gyvenimo, kuris išjudina viską, kas juos supa, liudytojams. Tokio išjudinimo pradžią 
puikiai apibūdina Ambraziejaus liturgija: „Padarysiu savo esatį regimą jų širdies džiugesyje“119. 
Taigi Giussani pastebi, kad jei per Jėzų Dievas tapo kūnu, „reikia būti kūnu, kad pajustum Jėzų. 
Patirtis mums leidžia suprasti Jėzų. Jei Dievas, Slėpinys, tapo kūnu, gimė iš moters įsčių, nieko 
neįmanoma suprasti apie šį Slėpinį, jei nepradedame nuo materialios patirties. Jei tam, kad būtų 
suprastas, Jis tapo kūnu, būtina pradėti nuo kūno“. Kitur: „Jei atmeti kūną, sunaikini paradoksą: šis 
tikėjimas nieko nebedomina“120, jis tampa abstrakčiomis kalbomis, etika, instrukcijomis, ir nieko 

 
114 L. Giussani-S. Alberto-J. Prades, „Kurti pėdsakus pasaulio istorijoje“, op. cit., p. 7. 
115 Ten pat, p. 28. 
116 Pranciškus, Apaštališkasis paraginimas „Evangelii gaudium“, 7. 
117 Pranciškus, „Šventojo Tėvo Pranciškaus kalba Comunione e Liberazione judėjimui“, Šv. Petro aikštė, 2015 m. kovo 
7 d. 
118 L. Giussani, „Tiesa gimsta iš kūno“ (it. La verità nasce dalla carne), Bur, Milano 2019, p. 115. 
119 „Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes: et auditam faciet Dominus gloriam laudis suae in laetitia 
cordis vestri“ (IV Advento Sekmadieno malda, Ambraziejaus liturgijos mišiolas) 
120 L. Giussani, „Ar galima (iš tikrųjų?!) taip gyventi?“ (it. Si può (veramente?!) vivere così?), Bur, Milano 2011, p. 
481, 207. 
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nebepatraukia. Tik žmogiška patirtis tau leidžia atrasti Kristaus esatį, suprasti, kas yra tavo santykis 
su Juo.  
 

4. Norint aptikti tiesą, užtenka nuoširdaus dėmesingumo 
Aptikti Kristaus esatį čia ir dabar yra paprasta: reta žmonių, kurie mus patraukia, kurie leidžia patirti 
mūsų minėtą atitikimą. Todėl paprasta juos pastebėti: Petrui, Zachiejui, Samarietei, Magdalietei buvo 
paprasta. Praprasta, bet ne banalu. Ir Jėzaus laikais tai buvo akivaizdu. Prisiminkime, kaip Juo 
pasipiktino ir kaip paskui pasibjaurėjo tie, kas Jį matė lankantis pas Zachiejų.  
Ką turėjo Petras, Zachiejus, Samarietė, Magdalietė ir kiti, kurie Jį susitiko, kad atpažintų Jo naujieną, 
Jo išskirtinumą, Jo unikalumą? Nuoširdų dėmesingumą, atvirą žvilgsnį. Išties, „galutinė tiesa – kaip 
savame kelyje surasti nuostabų dalyką: jį pastebime ir atpažįstame, jei esame dėmesingi. Taigi 
problema yra tokio dėmesio sutelkimas“121. Dėmesingumas yra įmanomas visiems, todėl tai 
išlaisvina, panaikina dažnus prieštaravimus, kurie atskleidžia nenorą įsipareigoti gyvenimo tikrovei: 
„Aš nesugebu, nesu pakankamai protingas, man daug trūksta, kad suprasčiau“. Norint aptikti tiesą, 
tereikia dėmesingumo.  
Žinoma, niekada nėra lengva būti dėmesingiems, kaip rašo Simone Weil: „Mūsų sieloje yra kažkas, 
kas slepiasi nuo dėmesingumo daug žiauriau, nei kūnas vengia sunkumų. [...] Būti dėmesingiems 
reiškia sustabdyti savo mintis, jas paruošti, išvalyti ir padaryti pralaidžias objektui“122. 
Tačiau norint padaryti savo mintis pralaidžias objektui, nebūti užsivėrusiems savo matuose, „atsiverti 
dalyvaujančių veiksnių visumai“123, reikia meilės sau, rūpinimosi savo būties likimu ugnelės; būtent 
ši ugnelė, nors ir paslėpta sielos gelmėse, mums leidžia priimti, kad esame mylimi, „reaguoti“ į esatį, 
kuri tvirtina mūsų buvimą, ir atkreipti į ją dėmesį. Petras, Zachiejus, Samarietė, Magdalietė nenutildė 
savo žmogiškumo: jų žvilgsnis buvo pilnas troškulio, neramaus, kartais skausmingo laukimo, kurį to 
Žmogaus esatis pažadino, priminė, apkabino ir išpildė.  
Žinoma, tas atviras žvilgsnis juose buvo pažadintas, išjudintas išskirtinės Jėzaus esaties, tačiau jie 
turėjo atsiliepti tam pažadinimui, išjudinimui, niekas jiems neįvyko stebuklingai ar mechaniškai (kas 
taip įvyksta, yra svetima žmogiškumui).  
Taigi, kad pastebėtume tas esatis, kurios atneša gyvenimui naujumą, kad jas aptiktume, reikia 
atidumo, su meile įsitraukusio proto, gyvo žmogiškumo. Dėmesingumas ir atviras protas neegzistuoja 
be meilės virpesio, be susidomėjimo. Atidus žvilgsnis visada yra smalsus žvilgsnis. „Jei tam tikras 
dalykas manęs nedomina, aš į jį nežiūriu; jei į jį nežiūriu, negaliu jo pažinti. Norėdamas jį pažinti, 
turiu atkreipti į jį dėmesį. Dėmesys lotyniškai reiškia „būti susitelkusiam į...“ Jei dalykas mane 
domina, mane veikia, aš būsiu į jį susitelkęs“124. 
 

5. Atpažinimas, kuris vadinasi „tikėjimas“ 
Taigi, su tokiu dėmesingumu pradedame atpažinti to, kas yra priešais mus, pobūdį. Išties, aptikus 
kitokį žmogiškumą, kai jis įvyksta, ten, kur įvyksta, sunku užslėpti klausimą, kas yra to, ką matome, 
priežastis. Susidūrus su Jėzaus esatimi, žmonėms, kurie klausydavosi Jo kalbant ir matydavo Jį 
veikiant, kildavo klausimas: „Kas Jis yra?“. Keistas klausimas. Jį sukeldavo Jo nepaneigiamas 

 
121 L. Giussani, „Religinis jausmas“, op. cit., p.51. 
122 S. Weil, „Dievo laukimas“ (it. Attesa di Dio), Rusconi, Milano 1972, p. 75-76. 
123 L. Giussani, „Religinis jausmas“, op. cit., p.174. Autorius pastebi: „Šiaip ar taip, žmogaus laisvės ugdymas būti 
dėmesingai, tai yra atsiverti dalyvaujančių veiksnių visumai, ir nuolankumo, tai yra sąmoningo aprėpimo to, kas yra 
priešais, ugdymas yra pagrindinis žmogiškojo kelio klausimas“. Taigi, jis taip pat iškelia egzistencinę laisvės ugdymo 
būti dėmesingai problemą.  
124 Ten pat, p. 44. 
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išskirtinumas. „Jie žino, iš kur jis, pažįsta jo motiną, ir jo gimines, viską žino apie jį, bet tas žmogus 
rodo tokią neproporcingai didelę galią, jis yra toks didis ir toks išskirtinis savo asmenybe, kad ir tas 
klausimas įgauna kitokią reikšmę: kas jis per vienas?“125.  
Toks pats klausimas šiandien iškyla ir mums, kai susiduriame su žmonėmis, kuriuos pažįstame ir su 
kuriais dažnai susitinkame, su kuriais tapome draugais: „Kas esi, kodėl tu toks?“. Klausimas iškyla 
dėl jų esaties išskirtinumo, kuris tampa akivaizdus mūsų patirtyje. Tokiu būdu perduodama 
krikščionybė, dabar ir anuomet. Tą gerai nupasakojo ką tik cituotas penkiasdešimtmečio bičiulio 
laiškas. Tokie klausimai yra tos pačios „pertekliaus problemos“, kuri iškilo žmonėms, susidūrusiems 
su Jėzumi, simptomas. Kaip pastebi popiežius Pranciškus, „Liudijimas sukelia susižavėjimą, o 
susižavėjimas sukelia klausimus tiems, kas jį mato. Kitiems kyla klausimas: kodėl tas žmogus yra 
toks? Iš kur jis gavo vilties dovaną, gebėjimą elgtis su kitais pagal meilę?“126.  
Ar visi į tave žvelgia su tokiu pat jautrumu? Ar visi į tave žvelgia su neatlygintinumu? Ar visiems 
rūpi tavo likimas? Ar viskas vienoda? Kai susiduri su išskirtinumu, kuriam nėra lygių, kaip rašytojas 
Mencarelli susidūrė su vienuole, negali savęs neklausti: „Kas jis per vienas?“. Nuo tada, nuo šios 
nuostabos, kuri sukelia nenutildomą klausimą, prasideda pažinimo, atpažinimo, kuris vadinasi 
„tikėjimas“, kelias.  
Pažvelkime, kaip jis vystosi pirmiesiems, kurie susitiko Jėzų. Pabandykime susitapatinti su viena iš 
daugelio Evangelijos scenų, kad atrastume tą pažinimo dinamiką, atsiskleidžiančią per pasakojimą. 
Jėzus su apaštalais iškeliauja į Cezarėją. Po kurio laiko, bekeliaujant, Jis sustoja ir jų paklausia: „Kuo 
žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“. Šie iš netikėtumo bando sugalvoti atsakymus: „Vieni Jonu 
Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“. Tuomet klausimas tampa tiesus ir 
asmeniškas: „O kuo jūs mane laikote?“. Pirmasis atsako Petras, jo toks impulsyvus būdas reaguoti: 
„Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“127. Kaip jis galėjo ištarti tuos žodžius? Petras pasakė tai, ko 
pats nesugalvojo, pats neišmąstė, pasiremdamas vien savo proto gebėjimais; jis pakartojo tai, ką 
girdėjo iš paties Jėzaus. Tai ne jo žodžiai, ne jo nuopelnai. Kodėl jis kartoja? Kas padaro taip, kad tas 
pakartotas atsakymas būtų visiškai pagrįstas, net jei jis iki galo nesuprato jo reikšmės? Tikrumas, kurį 
Petras pasiekė dėl to žmogaus, patirtis, kurią išgyveno santykyje su Juo ir kurios dėka tapo akivaizdu, 
kad „jei negaliu pasitikėti šiuo žmogumi, negaliu pasitikėti nė savimi pačiu!“.  
 

6. Laisvė ir pasitikėjimas 
Kodėl Petras galėjo – turėjo – pasitikėti Jėzumi („jei netikime šiuo žmogumi, negalime pasitikėti net 
ir savo akimis“)? Visų pirma, būtina pabrėžti, kad kuo esame atidesni kito žmogaus gyvenimui, tuo 
mums lengviau pasiekti tikrumą juo. Kas galėjo suprasti, kad Jėzumi vertėjo pasitikėti? Žmonės, kurie 
Juo sekė ir buvo su Juo, ne minia, kuri ateidavo, kad pasveiktų, bet neužmegzdavo jokio gyvybiško 
santykio. Tik gyvenant kartu ir viskuo dalinantis, galima sukaupti pakankamai ženklų, būtinų, kad 
pasiektume tikrumą kitu, kad visiškai pagrįstai galėtume ištarti: „Juo galiu pasitikėti“.  
Tačiau gebėjimas perprasti ženklus, juos interpretuoti, reikalauja laisvės. Ženklai „neverčia“ prieiti 
prie tos išvados, į kurią jie veda. „Laisvė ima veikti toje veikimo plotmėje, kuri vadinama ženklu. [...] 

 
125 „Kristus, Dievo draugija žmogui“, Velykų plakatas, 1982 m., Comunione e Liberazione. 
126 Pranciškus, „Be Jo mes nieko negalime“ (it. Senza di Lui non possiamo far nulala), LEV, Città del Vaticano 2019, p. 
37. 
127 Plg. Mt 16,13-19 
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Ženklas yra įvykis, kurį reikia interpretuoti“128. Todėl susidūrus su tuo pačiu Jėzaus asmeniu, žmonių 
interpretacijos buvo tokios skirtingos. Priešais ženklus atsiskleidžia laisvė.129 
Daugeliui laisvė gali pasirodyti prieštara, jei suvokiama kaip kažkas, kas apsunkina gyvenimą ar 
susilpnina pasiektų išvadų teisingumą. 
Besistengdamas jaunam bičiuliui paaiškinti, kad ne tik negalime tausoti laisvės, bet ji mums yra gėris, 
aš jam pateikiau pavyzdį. Sakau, „įsivaizduok, kad po kelerių metų draugystės su savo mergina, 
pamatęs daug ženklų, kad vienas kitam esate gėris, tu nusprendi jos paklausti: „Ar tekėsi už manęs?“. 
Ar beklausdamas, jaustum šiokį tokį virpulį?“. Jis atsako: „Manau, kad tikrai taip“. Atsakau: „O 
kodėl, jeigu jau ir taip viskas aišku?“. „Nes ji gali atsakyti „ne““. „Taigi, tu virpėtum, nes nežinai, ar 
visų ženklų bus gana ir tavo merginai, kad atsakytų taip, nes tu esi priklausomas nuo to, kaip ji 
interpretuoja tuos ženklus, t.y. nuo jos laisvės. Ar ne taip?“. „Taip“, patvirtina. Tuomet jo paklausiau: 
„Ar norėtum, kad viskas būtų mechaniška, automatiška, kad tau nereikėtų rizikuoti ir priklausyti nuo 
jos laisvės, kad nereiktų virpėti, ar verčiau rizikuotum, kad ji ištartų „taip“ laisvai?“. O jis: „Be abejo, 
norėčiau, kad tai ištartų laisvai“. Pridūriau: „Negi manai, kad Dievo skonis prastesnis? Dievas taip 
pat renkasi, kad žmogus jam ištartų „taip“ laisvai. Apie tai neseniai priminė popiežius Pranciškus: 
„Kaip veikia Jėzus? [...] Jis gerbia, gerbia mūsų situaciją, nebėga į priekį. [...] Viešpats neskubina 
žingsnių, jis visada eina mūsų tempu, [...] laukia, kad mes žengtume pirmąjį žingsnį“130. Tai nereiškia, 
kad Jis mums nesiunčia ženklų, tiek ženklų, kiek mums reikia, tačiau mes jų akivaizdoje esame laisvi. 
Dievas mus sukūrė laisvus ir tam tikra prasme atsidavė mūsų laivės sprendimui, nes žmogaus laisvai 
ištartam „taip“ neprilygsta toks paklusnumas, kuriame sąmoningai neįtraukiama laisvė. Užbaigdamas 
tariau: „Jei jos „taip“ nėra laisvės vaisius, tuomet jis tau nesukels jokio džiaugsmo“. 
Kaip svarbu suprasti, kad mūsų laisvė nėra apsunkinimas, bet dovana!  
Taigi, laisvė yra dalis tos ženklų interpretacijos, kuri mums sąmoningai leidžia pasiekti tikrumą, kad 
galiu pasitikėti kitu žmogumi. Būtent tokio pasitikėjimo vedamas, Petras įsisavino tuos žodžius, 
kuriuos buvo girdėjęs iš Jėzaus. Tikėjimas nėra šuolis į prarają, veiksmas, atliktas be jokio 
pagrįstumo. „Tikėjimas yra pripažinimas tiesa to, ką sako apie save istorinis Buvimas“. „Žmogus 
pasakė apie save tai, ką kiti priėmė kaip tiesą ir ką dabar per išskirtinį būdą, kuriuo tas Faktas mane 
dar pasiekia, jį priimu ir aš. Jėzus yra žmogus, kuris pasakė: „aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“. 
[...]Atidžiai stebėti, ką darė, ir klausyti, ką sakė tas žmogus ir teigti: „Aš Juo tikiu“, prisišlieti prie Jo 
buvimo teigiant, kad tai, ką jis sakė, yra tiesa, ir yra tikėjimas. Tikėjimas yra proto, kurį išjudina 
Buvimo išskirtinumas, veiksmas, priverčiantis žmogų pasakyti: „Tas žmogus, kuris kalba, yra teisus, 
jis nemeluoja, priimu tai, ką jis sako““131. Kaip rašoma Katekizme: „„tikėti“ apima du dalykus: 
asmenį ir tiesą; tiki tiesa, pasitikėdamas ją skelbiančiu asmeniu“132. 
Tikėjimas yra dieviškumo buvimo žmogiškume pripažinimas, kuris siekia toliau, nei proto gebėjimai, 
nes protas pats vienas to negalėtų apibrėžti, ir vis dėlto tai – visiškai pagrįstas pripažinimas, kuris 
paaiškina tai, ką matau, ką patiriu. Balthasar pastebi: „Esama artimo ryšio tarp tikėjimo ir išsipildymo 
patyrimo“133.  
„Nuoširdžiai atpažinti, paprastai priimti tokią Esatį ir meiliai prie jos prisirišti reiškia tikėti. 
Nuoširdumas ir paprastumas reiškia tą patį. Būti „paprastiems“ reiškia tiesiai žvelgti į kokį nors 

 
128 L. Giussani, „Religinis jausmas“, op. cit., p.169. 
129 Apie laisvę tikėjime, plg. DS 3035. 
130 Pranciškus, „Pamokslas šv. Mortos koplyčioje“, 2020 m. balandžio 26 d. 
131 L. Giussani-S. Alberto-J. Prades, „Kurti pėdsakus pasaulio istorijoje“, op. cit., p.26-27. 
132 Katalikų Bažnyčios Katekizmas, n. 177 
133 H.U. von Balthasar, „Formos suvokimas. Garbė. Teologinė estetika“ (it. La percezione della forma. Gloria. Una 
estetica teologica), op. cit., p. 119. 
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dalyką, neįtraukiant pašalinių veiksnių, pasiskolintų iš išorės. [...] Reikia [...] žvelgti į faktą, įvykį, tai 
reiškia, kad reikia žvelgti į įvykį, įsiklausant į tai, ką jis sako, ką sako protui, širdžiai, jį vertinant 
nepasitelkti pašalinių veiksnių, kurie neturi su juo nieko bendra“134. Galima pasakyti, kad 
paprastumas yra proto paklusnumas patirčiai, neįvedant jokių išorinių veiksnių. Išliks iškalta mūsų 
atmintyje, kaip Giussani apie tai kalbėjo Popiežiui, Šv. Petro aikštėje 1998 metais: „Širdies 
paprastumas vertė mane jausti ir atpažinti Kristaus ypatingumą visiškai betarpiškai, kaip atsitinka 
susidūrus su tikrovės veiksnių ir momentų, kurie, patekę į mūsų asmens akiratį, sukrečia iki širdies 
gelmių, nepajudinama ir nesugriaunama akivaizdybe“135. 
 

 
134 L. Giussani-S. Alberto-J. Prades, „Kurti pėdsakus pasaulio istorijoje“, op. cit., p.32.  
135 Ten pat, p. 8. 
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