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Brangusis Katalike.
Kartais mums atrodo, kad visoje žemėje nėra vargingesnio žmogaus už ne

laimingąjį tremtinį. Juk, ar reikia dar didesnių nelaimių kaip visiškas žemiškų 
turtų praradimas, įprasto užsiėmimo netekimas, žiaurus nuo šeimos atskyrimas, 
negailestingas Tėvynės išplėšimas? ... Pasak vieno žurnalisto, mes esame „žmo
nės be pastogės, be vardo, be teisių, visų nemėgiami, mes vargšai beturčiai, išmesti 
iš Tėvynės, gyveną iš išmaldos, su įrašytais išgyventos ir tebegyvenamos baimės 
skausmo bruožais veiduose“.

Žinoma, ne visi šias nelaimes taip giliai atjaučia ir jas pergyvena. Bendrai 
žmogus sugeba ir tamsiausioje vargo naktyje surasti vilties žiburėlį, išskelti, lyg 
skiltuvu, paguodos bei suraminimo kibirkštėlę. Tik gaila, kad dažnai tos viltys 
ir tie paguodos žiburėliai yra apgaulingi — vos sušvitę vėl užgęsta ir pranyksta.

Bet mums, kurie nuoširdžiai sakome: „Tikiu į Dievą Tėvą Visagalį, dangaus 
ir žemės Sutvėrėją“, ir didžiausiose nelaimės nėra pagrindo perdaug nusiminti, 
nes mūsų dangiškasis Tėvas mumis rūpinasi. Kartą Kristus smarkiai subarė 
nusiminėlius ir bailius, sakydamas: „Nebūkite bailiai susirūpinę savo gyvybe, 
ką valgysite... Ir kam jūs bailiai rūpinatės drabužiu?... Juk jūsų Tėvas žino, 
kad visa to jums reikia. Taigi, ieškokite visų pirma Dievo karalystės ir jos 
teisybės, o visa tai bus jums pridėta“ (Mt. 6, 25).

Niekad šie žodžiai nebuvo tokie svarbūs, kaip dabar. Tik neturime tuos 
Kristaus žodžius klaidingai suprasti, tarsi be jokio darbo ir pastangų visuomet 
turėtume gauti valgio ir drabužio. Šiuo savo perspėjimu Kristus neatšaukia Dievo 
duotos ištarmės Rojuje: „Savo veido prakaite valgysi duoną“ (Pradž. 3, 19). Todėl 
mūsų pareiga yra savo pastangomis bei triūsu uždirbti sau pragyvenimą ir kartu 
neprarasti pasitikėjimo Dievu bei Jo tėviška Apvaizda. Be to, nereikia pamiršti, 
kad yra dar svarbesnių dalykų už valgį ir drabužį, būtent, sielos reikalai ir 
amžinas gyvenimas. Jeigu pirmoje eilėje rūpinsimės sielos reikalais, Dievas 
žemiškų dalykų pridės, ir matome, kaip Jis tai daro, jei tik Jį tinkamai prašome. 
„Prašykite, ir bus jums duota“ (Mt. 7, 7). Visa bėda, kad mes nemokame su Dievu 
bendrauti, Jam savo reikalus išdėstyti ir Jį reikalingų dalykų prašyti, t. y., 
melstis. Dėl to šį kartą pasikalbėsime apie

maldą
Sakyk, Brangusis, ar meldies? Tikiu, kad meldies, nes melstis visiems 

žmonėms būtinai reikia. Bet kaip sekasi melstis?

Ar moki melstis?
— Keistas klausimas, — pasakysi, — „poterius“ moku, iš maldaknygės irgi 

atskaitau. Kokio čia dar reikia mokslo?
Ak, šitaip? Ačiū už atvirumą. Gaila, labai gaila, kad tik tokį maldos supra

timą turi daugybė katalikų!
Tikrai nuostabu, kiek maža žmonių rimtai rūpinasi ir stengiasi gerinti ir 

tobulinti savo bendravi Dievu. Juntas turi kreiptis kuriuo nors reikalu į
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aukštą valdininką, kaip rimtai jis tam ruošiasi. Iš anksto apgalvoja, ką jis sakys, 
net raštu rūpestingai paruošia prašymą. Tuo tarpu su Dievu susitikti, pasikalbėti, 
Jį pagerbti, prašyti malonių ir už gautąsias dėkoti, — užtenka vaikystėje išmoktų 
poterėlių arba iš maldaknygės vien lūpomis atkalbėtų maldų. Jei kas Tamstai 
pasiūlytų apsiauti tais pačiais batukais arba apsivilkti tais pačiais marškinėliais, 
kuriuos dėvėjai būdamas 5—6 metų, — į tokį pažiūrėtum labai keistomis akimis. 
Ar ne taip reikia žiūrėti ir į tą žmogų, kuris tebeturi apie Dievą tą patį supra
timą, kokį turėjo, gyvendamas pirmąjį savo amžiaus dešimtmetį. Keista, kad 
tokių „maldininkų“ visur pilna. Jų nemažą nuošimtį rasime paprastoje liaudyje, 
bet neretai pasitaiko ir inteligentų tarpe. Iš to matome, kad reikia mokytis ne 
tik amato, svetimų kalbų ir kitų dalykų, bet nemažiau reikia dėti pastangų 
išmokti gerai melstis.

Malda yra susitikimas ir pasikalbėjimas su Dievu, arba širdies ir minties 
pakėlimas į Dievą. Maldoje mes vienijamės su Aukščiausiuoju Gėriu, Jį gar
biname, prašome malonių ir už gautąsias dėkojame. Maldoje mes bendraujame 
su Dievu, kaip vaikas su tėvu. Tai yra nepaprasta mūsų laimė ir garbė.

Kodėl mes turime melstis?
Sis klausimas lygiai skambėtų, jeigu kas klaustų, dėl ko vaikai turi kalbėtis 

su tėvais, nuolat juos prašyti valgio ir kitų reikalingų dalykų, pas juos ieškoti 
apsaugos ir suraminimo. Į tai tuojau atsakytume: aiškus dalykas, nes vaikai 
priklauso nuo tėvų ir be jų negali gyventi.

Toks pat atsakymas, tik dar griežtesnis, galioja ir žmogaus santykyje su 
Dievų. Dievas mūsų Sutvėrėjas, o mes Jo tvėriniai, Jo rankų padaras. (Plg. 
Job. 12,7.) Kaip kiekvienas daiktas priklauso ir tarnauja tam, kas jį padarė, taip 
ir Dievui viskas priklauso, nes Jis viską sutvėrė. „Meldžiu, sūnau, pažvelk į 
dangų, į žemę ir į visa, kas juose yra, ir suprask, jog Dievas tai visa iš nieko pa
darė (2 Mak. 7, 28). Dangus ir žemė skelbia Dievo garbę. Tą patį uždavinį turi 
ir žmogus: malda jis skelbia savo priklausomybę Dievui. Jo pareiga savo Viešpatį 
Dievą garbinti, Jam tarnauti ir laukti iš Dievo visokeriopos pagalbos, kadangi be 
Dievo mes negalime nė žingsnio pažengti. „Be manęs jūs nieko negalite pa
daryti“, sako Rristus (Jn. 15, 5.)

Klaidatikis Pelagijus drįso sakyti, žmogus galįs be Dievo kai ką pats pa
daryti. Dideliuose dalykuose Dievas padedąs, o mažmožiuose žmogus pats iš 
savęs turįs jėgos. Sv. Jeronimas, vadindamas Pelagijų neišmanėliu, sako: „Žmo
gau, jeigu tu galėtum tuos dalykus pats padaryti, tai kuo' jie skirtųsi nuo visų 
tavo darbų, nes Dievo akyse visi darbai lygūs. Jeigu mažuosius galėtum pats 
padaryti, tai galėtum ir didžiuosius, ir tuomet būtum patsai dievas. Dievas viską 
ne tik sutvėrė, bet ir toliau viską palaiko ir tvarko. „Visų akys tavyje, Viešpatie, 
turi viltį. Tu duodi jiems maisto tinkamu laiku“ (Ps. 144, 15, 9.)

Dangiškasis Tėvas maitina dangaus sparnuočius, kurie nei sėja, nei piauna, 
ir puošia lauko lelijas gražiau, negu pasipuošdavo Saliamonas visoje savo dideny
bėje (Plg. Mt. 6, 25—29). Bet žmogų Dievas dar aukščiau kelia. „Viešpatie, mūsų 
Viešpatie, — stebisi karalius Dovydas, — kas yra žmogus? Tu jį padarei truputį 
mažesnį už angelus, garbe ir šlove jį apvainikavai. Viską padėjai po jo kojomis: 
visus raguočius ir laukinius gyvulius, dangaus paukščius ir jūrų žuvis“ (Ps. 8, 
5—9). Bet ir tai dar ne viskas. Žmogų Dievas sutvėrė pagal savo dievišką pa
veikslą ir panašumą. Žmogus panašus į Dievą savo nemirtinga siela, šviesiu 
protu ir laisva valia. Dėl to Dievas jį skiria amžinai laimei, kuri yra ne kas kita, 
kaip Jis pats. Bet Dievas nori, kad žmogus ir pats savo tikslo ilgėtųsi, su Dievo 
pagalba jo siektų ir jį užsipelnytų. Juk tos vertybės, kurias įsigijame dideliu 
vargu, mums daug brangesnės už gautąsias dovanai. Štai dėl ko Dievas ne viską 
mums iš karto atiduoda. Jis nori, kad Jį nuolatos prašytume. Todėl „visuomet 
reikia melstis ir nepailsti“ (Lk. 18, 1).
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Ko siekiame maldoje?
Matėme, kad žmogus yra Dievo sutvertas ir Jam priklauso. Sutvėrimo pa

reiga yra savo Sutvėrėją garbinti. Malda yra geriausia priemonė Dievui garbinti. 
„Kaip smilkalų kvapas kyla mano malda prie Tavęs, Dieve“, sako psalmistas 
(Ps. 140, 2).

Antras maldos vaisius yra dėkojimas Dievui už malones.
Šiurpu žiūrėti J tuos žmones, kurie drįsta sakyti: „Ką man Dievas duoda? Ką 

aš užsidirbu, tai turiu!“ Tokia kalba yra baisus piktžodžiavimas! Ar tie žmonės 
pagalvoja, kad Dievas jiefns davė protą, akis, rankas, kojas? Kiek jie patys pri
sidėjo prie šių dalykų įsigijimo? Kiek žmonių gimsta su įvairiais sveikatos trū
kumais arba vėliau tampa invalidais!

Imk į rankas duonos kąsnį ar drabuži. Pagalvok, kiek Dievas turėjo prisi
dėti, kad tu šiandien turėtum ko pavalgyti ir kuo apsirengti. O ką sakyti apie 
dvasines dovanas: Dievo žodis, Sv. Dvasios dovanos, Sakramentai. Šios Dievo 
dovanos yra nepalyginamai brangesnės už visas žemiškas gėrybes. Dėl to turime 
būti Dievui dėkingi už dvasines ir medžiagines dovanas. Taigi, maldoje turime 
ne tik Dievą garbinti, bet ir nemažiau Jam dėkoti.

Trečias dalykas, kurio žmogus siekia maldoje, yra noras permaldauti Dievą 
už savo ir kitų nuodėmes. Sv. Augustinas sako: „Malda kyla aukštyn ir palenkia 
Dievo gailestingumą; nors žemė taip toli nuo dangaus, Dievas gir'di žmogaus 
balsą“.

Įsižiūrėkime, kaip palaidūnas sūnus, grįžęs pas savo tėvą, puola ant kelių 
ir maldauia jį pasigailėjimo. Tėvas, sugraudintas sūnaus prašymo, ne tik jam 
atleidžia visus prasikaltimus, bet grąžina viską, ką jis buvo praradęs: liepia at-’ 
nešti gražiausią drabuži, užmauna jam žiedą ant rankos, kurpes ant kojų, liepia 
piauti penėtą verši, paruošia puotą, jis pats džiaugiasi ir liepia džiaugtis visiems 
namiškiams, „nes šitas mano sūnus buvo miręs ir atgijo, buvo pražuvęs ir atsi
rado“ (Lk. 15, 24). Taip ir Dievas išklauso kiekvieno nusidėjėlio maldavimo, ypač 
kai jis atsiklaupia prie klausyklos ir Dievo vietininkui išpažįsta savo nuodėmes.

Pagaliau maldoie žmogus prašo reikalingu malonių ir dovanų, kadangi Dievas 
garantavo jo išklausysiąs, jeigu tik jis ištvermingai maldaus savo Viešpati: „Pra
šykite ir bus jums duota, ieškokite ir rasite, belskite ir bus jums atidaryta. Nes 
kiekvienas, kurs prašo, gauna, ir kurs ieško, randa, ir beldžiančiam bus atidary
ta“ (Mt. 7, 7).

Kiti maldos vaisiai.
Maldos keliu mes stiprėiame visose dorybėse. Visu pirma lavinamės tikėjimo 

dorybėje. Be tikėiimo negalima melstis. ,;Kaip gi jie šauksis to, į kuri netikėto?“ 
(Rom. 10. 14). Per maldą mūsų tikėjimas didėja ir stiprėja, ir tai juo daugiau, 
juo uoliau ir karščiau mes meldžiamės. .

Per malda stiprėta mūsų pasitikėjimas Dievo Apvaizda. Dievas nori, kad 
mes visuose savo reikaluose su pasitikėjimu i Ji kreiptumės.

Taip pat per maldą didėja Dievo meilė. Kaip žemiška meile degą žmonės, 
būdami vienas su kitu ir tarpusavy bendraudami, dar daugiau vienas kitą pa
milsta. taip ir Dievą mvlts žmogus juo dažniau su Juo maldoie bendrauja, tuo 
labiau prie Jo prisiriša ir nuoširdžiau Jam atsiduoda. Panašiai auga per maldą 
ir visos kitos dorybės, pvz.. artimo meilė, nuolankumas, kantrybė ir ypač širdies 
tyrumas. Nors mes iš prigimties esame silpni ir linkę i bloga, bet per maldą 
Dievas duoda mums drąsos ir iėgu suvaldvti netvarkingus palinkimus, kad jie 
neįtrauktų mus į nuodėmes ir nedrumstų mūsų dvasios ramybės.

Kodėl Dievas kartais neišklauso maldų?
Gera malda Dievas visada priima. O iei kada nesulaukiame, ko nrašome, 

tai ttk todėl, kad prašome su mūsų amžina laime nesuderinamu dalvku arba 
meldžiamės netinkamai, be pagarbos ir nuoširdumo. Tuo atveju mes patys

3



nevertiname savo .prašymo. Kaip gi tad galime laukti, kad Dievas domėtųsi 
mūsų tokia netikusia malda? Bet jei išpildome visas geros maldos sąlygas, Die
vas daug daugiau suteikia malonių, negu mes prašome. Tai parodo, kaip matėme, 
prilyginimas apie sūnų palaidūną. Jis tik norėjo, kad tėvas jį kaip samdinį pas 
save priimtų... Panašiai ir Dievas apipila mus malonėmis, kai JĮ prašome. Be 
to, reikia nepamiršti, kad malda yra tinkamas pasiruošimas malonėms priimti.

Sv. Raštas nurodo kai kurias kliūtis, dėl kurių Dievas neišklauso maldų. 
Pvz., tokia kliūtis yra rūstybė ir pikti ginčai. Prieš tai šv. Povilas įspėja, ypač 
vyrus: „... aš noriu, kad vyrai melstųsi kiekvienoje vietoje, pakeldami nesutep
tas rankas, be rūstybės ir ginčo“ (1 Tim. 2, 8). Taip pat negalime pasirodyti Dievo 
akivaizdoje nesusitaikę su artimu. „Kada jūs atsistosite melstis, atleiskite, jei 
ką nors prieš ką turite, kad ir jūsų Tėvas, kuris yra danguje, atleistų jums jūsų 
nuodėmes“ (Mk. 11, 25), ir „Jeigu gi jūs neatleisite žmonėms, nė jūsų Tėvas 
neatleis jums jūsų nuodėmių“ (Mt. 6, 15). O kas yra šykštus vargšams, tam 
tinka šie Sv. Rašto žodžiai: „Kas negirdi neturtingojo prašymo, nebus išklau
sytas, kai jis pats prašys“ (Pat. 21, 13). Kita didelė maldos išklausymo kliūtis 
yra puikybė. „Dievas priešinasi puikiems, o nuolankiems duoda malonės“ (Jok. 
4, 6). Taip pat kas nenori klausyti Dievo žodžio, to malda sukelia Dievui pasi- 
blaurėjimą.

Bet dažnai Dievas bando mūsų ištvermę ir pasitikėįimą. Tik ištvermingai 
melsdamiesi galime tikėtis gauti, ko prašome. Pats Išganytojas mus to moko 
papasakodamas apie vieną žmogų, kuris nuėjo pas savo prietelį prašyti paskolinti 
duonos. Tasai jau buvo atsigulęs su vaikais ir nenorėjo keltis, bet kai prašytojas 
nesiliovė beldęs į duris, pagaliau tas atsikėlė ir davė duonos, kiek jam reikėjo. 
(Lk. 11, 5—8). Kad nė kiek neabejotume savo ištvermingos maldos išklausymu, 
Viešpats ima palyginimą iš žmonių gyvenimo, sakydamas: „Jei kas iš jūsų prašo 
tėvą duonos, argi tas duos jam akmeni? Arba jei žuvies, tai ar vietoj žuvies duos 
jam žaltį? Arba, jei prašytų kiaušinio, argi paduos jam kurkli? Jei tat jūs, 
būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų davinių, juo labiau jūsų Tėvas 
iš dangaus duos gerąją Dvasią tiems, kurie jį prašo“ (Lk. 11, 11—13).

Ypač iš paskutiniųjų žodžių aiškiai matome, kad Dievas prašantiems duoda 
Sv. Dvasią. Mes ją paskviečiame į savo širdis. Ji yra mūsų padėjėja ir vadovė 
kelyje pas Tėvą.

Bet jei viską, ko gerai maldai reikalinga, išpildome ir vis vien negauname 
to, ko prašome, tuomet visiškai pasitikėkime Dievu ir būkime tikri, kad Dievas 
išklausys, tik gal kitu, mums visai nežinomu, kur kas geresniu, būdu. Tik po 
mirties galutinai suprasime, kad geriausias išklausymo būdas buvo tas, kurį 
Dievas mums parinko, o ne tas. kurio mes pageidavome. Kitu keliu gal būtume 
pražuvę arba į puikybę pasikėlę, ar į nuodėmes įkritę. Kartais prašome svei
katos, o pamatysime, kad geriau buvo prašyti ligos; prašome turto, o mums nau
dingiau buvo neturtas; prašome ilgo gyvenimo, o mums geriau buvo, kad Dievas 
greitai pašaukė pas save ir tt. Tik po mirties galutinai pripažinsime neišmatuo
jamą Dievo Apvaizdos tvarką ir su šv. Povilu sakysime: „O Dievo turtų, išmin
ties ir žinoiimo gilybe, kaip nesuprantami Jo teismai ir nesusekami Jo keliai! 
Nes kas pažino Viešpaties mintį? Arba kas buvo Jo patarėjas“ (Rom. 11, 33).

Kaip pasiruošti maldai?
..Prieš malda paruošk savo sielą ir nebūk kaip tas, kuris gundo Dieva“ (Sir. 

18. 23). Gundo Dieva tas. kuris nori su Dievu bendrauti, bet nenori pataisyti savo 
blogo gyvenimo, taip pat ir tas, kuris kalba su Dievu, o jo dvasia laisvai klai
džiota kur kitur.

Pirmoji pasiruošimo maldai sąlygą — gilus savo menkumo ir nuodėmingumo 
pažinimas bei pripažinimas. „Viešpats pažvelgia į nuolankiųjų maldą ir nepa
niekina jų prašymo“ (Ps. 101, 18). „Nuolankiojo malda pramuša debesis“ (Sir.
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35, 21). Prisiminkime muitininko maldą, „kuris nedrįso nė akių pakelti į dangų, 
tik mušėsi į krūtinę ir sakė: Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui“ (Lk. 18, 
13). Arba Magdalenos maldą, kai ji ašaromis laistė Išganytojo kojas (Plg. Lk.
7, 38). Be gailesčio negalima gauti nuodėmių atleidimo. Kieno nuodėmės neat
leistos, to malda negali būti nuopelninga. Bet ir jis turi melstis, nes besimel
džiančiam nusidėjėliui Dievas greičiau suteikia atsivertimo malonę.

Be to, maldai reikia tikėjimo. Be tikėjimo nebus Dievo visagalybės, gailes
tingumo ir kitų Jo savybių pažinimo. Sv. Augustinas pastebi: „Jei kam maldoje 

; trūksta tikėjimo, to malda veltui.“. O Kristus pasakė: „Visa, ko tik prašysite 
maldoje tikėdami, gausite“ (Mt. 21, 22).

Ruošdamasis maldai, stok Dievo akivaizdoje ir tikėk, kad Dievas tave mato 
ir girdi. Nes jei jau žmonės radijo siųstuvų ir priimtuvų pagalba gali vieni kitus 
už tūkstančių kilometrų girdėti ir matyti, kaip gi Dievas, būdamas tobuliausia 

— dvasia, nematys mūsų nusižeminimo ir neišgirs mūsų prašymo? „Ar gali negir
dėti, kurs įdėjo ausis ir nematyti, kurs įstatė akis?“ (Ps. 93, 9), šaukia psalmistas. 
Dievui nereikia jokių radijo aparatų ar telefono vielų. Jis ne tik žino mūsų 
darbus ir girdi mūsų kalbas, bet Jam yra aiškios visos net ir slapčiausios mūsų 
mintys. Panašiai ir šventieji, būdami Dievuje, per Jį ir Jame visa mato ir girdi.

Išorės ir vidaus malda.
Visų pirma Dievas nori, kad mes Jį garbintume dvasioje ir tiesoje (Jn. 4, 23). 

Ne tik lūpomis tariami žodžiai, bet ir visa širdis turi kilti prie Dievo. Tai ypačiai 
svarbu, kai meldžiamės naudodamies kitų parašytomis maldomis, jas kalbėdami 
iš maldaknygės. Skaitant arba dažnai kartojant tą pačia maldą yra pavojus 
įprasti melstis be gilesnės minties, be dvasios pakilimo. Taip besimeldžiančiam 
Dievas gali pakartoti žydų tautai "padarytą priekaištą: „Šita tauta gerbia mane 
lūpomis, o jų širdis toli nuo manęs“ (Mt. 15, 8). Parašytos maldos yra tik prie
monė sužadinti mūsų pamaldumui. Jei tik atydžiai ir nuoširdžiai jas kalbame, 
juntame, kaip mumyse kyla meilės, dėkingumo, pagarbos, atsidavimo jausmai. 
Tada lūpų tariami žodžiai, sujungti su šiais širdies jausmais, virsta tikra malda, 
tada žmogus visa savo būtybe, savo kūnu ir siela bendrauja su Dievu, Jį garbina.

Iš to matome, kad nuo mūsų dvasios nusistatymo priklauso maldos gerumas. \ 
Juo didesnį troškimą turėsime bendrauti su Dievu ir juo stropiau bei širdingiau 
‘ai atliksime, juo geresnė bus mūsų malda. Todėl dažnai savais žodžiais išreikšta 
iš pačios mūsų sielos gelmės kylanti malda yra daug vertingesnė už tąją, kurią 
atskaitome iš maldaknygės. Tokia išoriniais garsais bei ženklais neišreikšta 
malda yra „vidaus malda“. Ir ji yra bendravimas su Dievu, nes visažinąs Dievas 
žino visas mūsų mintis, nors jos nebūtų išreištos jokiais išoriniais žodžiais. Vidaus 
maldos gražus pavyzdys yra vienas Arso Klebono parapijietis. Tas vyras ištisas 
valandas praleisdavo bažnyčioje be maldaknygės ir be rožančiaus. Kai kartą šv. 
Klebonas ji paklausė, ką jis veikiąs bažnyčioje, jis trumpai atsakė: „Aš tik žiūriu 
į Jį, o Jis žiūri į mane“.

Kada, kiek ir kur melstis?
Dievas mus visur nato ir girdi, „nes mes Jame esame ir judame“, sako šv. 

Povilas. Dėl to visur ir visada tinka melstis. Neužmirština pasimelsti rytą, — 
paprašyti Dievą palaimos dienos darbams ir rūpesčiams; vakare — padėkoti už 
gautąsias malones, atsiprašyti už padarytas klaidas. Gera pasimelsti prieš ir 
po valgio, pradedant svarbesnį larbą, prieš kelionę ir tt. Aišku, tinkamiausia 
vieta maldai yra bažnyčia. Dėl ;o, ypač Dievo garbei pašvęstomis dienomis, — 
sekmadieniais ir šventadieniais, — visi privalo dalyvauti šv. Mišių aukoje ir 
kitose viešose pamaldose.

Ko galime maldoje Dievą prašyti?
Daugeliui Išganytojas gali pasakyti: „Nežinote, ko prašote“ (Mt. 20, 22). Visko 

gabme melsti, k. a.: sveikatos, jėgos, grožio, turtų, garbės ir tt. Bet, kaip jau
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minėjau, visų šių dalykų turime prašyti su sąlyga, jei jie nepakenks musų 
amžinai laimei. Nes šie savyje geri dalykai neretai daug kam esti proga nusi
dėti. Dievas tai žino. Todėl ne visus mūsų prašymus patenkina. O kartais ir 
turimas gėrybes atima. „Geriau tau įeiti į gyvenimą luošam ar raišam, kaip, 
turint abi rankas ir abi kojas, būti {mestam į amžinąją ugnį“ (Mt. 18, 8). Dėl 
to, melsdami žemiškų, praeinančių dalykų, turime atsiduoti Dievo valiai, nes 
Jis geriau žino, ko mums labiau reikia ir kas mums naudingiausia.

Be jokių sąlygų ir ribų galime prašyti visų tų dalykų, kurie mus veda prie 
didesnio Dievo pažinimo ir glaudesnio su Juo susivienijimo, pvz., tikėjimo, Dievo 
baimės, pasitikėjimo, meilės, kantrybės ir tt.

Labai kilnu ir išganinga melstis visų žmonių bendromis intencijomis, pvz., 
už teisingą taiką, už suklaidintas ir persekiojamas tautas. Šių pastarųjų tautų 
tarpe dabar yra ir mūsų Tėvynė Lietuva. Visų mūsų pareiga nuoširdžiai melstis 
už savo tautą, kad Dievas greičiau pasigailėtų ir grąžintų jai laisvę. Visi išpil- 
dykime pažadėtąsias maldas už Tėvynę ir pagalvokime, kokiu būdu dar galė
tume prisidėti savo malda prie Tėvynės gelbėjimo.

Ypač svarbūs yra Dievo karalystės — sielų išganymo reikalai. Iš jų pačius 
svarbiausius šv. Tėvas viešai paskelbia ir paveda visų tikinčiųjų, ypač MA 
narių, maldoms. Tomis MA mėnesinėmis intencijomis turėtų nepamiršti mels
tis ne tik Maldos ir Vyrų Apaštalavimo nariai, bet ir visi kiti tikintieji, kurie 
dar neįstojo į MA S-gą. Be to, reikia melstis už atskirų tautų atsivertimą, pvz., 
už Japoniją ir Rusiją. Japonija pasidart po karo palankesnė priimti tikrąjį 
tikėjimą. Rusija dar vis laukia savo išgelbėjimo valandos. O ji ateis, nes Fati- t, 
mos Marija pranešė, kad Rusija atsivers. Melskimės, kad greičiau tai įvyktų.

Bendromis intencijomis melstis yra ir mums patiems labai naudinga, nes 
tada dalyvaujame visų ta intencija besimeldžiančiųjų nuopelnuose ir maldų 
išklausymo vaisiuose.

Už ką melstis?
Daug paguodos mums suteikia tiesa, kad mes galime ir turime ne tik už 

save melstis, bet ir už visus kitus. Malda už kitus yra kilniausias ir naudingiau
sias artimo meilės veiksmas. Dėl to nėra prasmės perdaug nusiminti, kai dėl 
atsiskyrimo arba dėl nepajėgumo negalime savo brangiausiems ir mylimiausiems 
asmenims kuo kitu padėti. Kiekvienu atveju mes galime pasimelsti už juos, 
paprašyti jiems'Visagalio pagalbos.

Visų pirma reikia melstis už savo artimuosius: tėvams už vaikus, vaikams už 
tėvus, broliams — seserims už vienas kitą, vyrui už žmoną, žmonai už vyrą...

Labai svarbu melstis už tuos, nuo kurių pareina daugelio išganymas. Jie 
yra: popiežius, vyskupai, kunigai ir visi kiti, kurie bet kokiu būdu dirba tie
sioginį ar netiesioginį sielų išganymo darbą. Kiekvienas toks asmuo, panašiai 
kaip šv. Povilas, gali prašyti: „Melskitės drauge ir už mus, kad Dievas mums 
atvertų žodžio duris skelbti Kristaus paslaptį, kad apreikščiau ją taip, kaip 
turiu skelbti“ (Kol. 4, 3—4).

Lygiai yra svarbu melstis, šv. Povilo žodžiais tariant: „Už tautų valdovus 
ir visus, kurie yra vyresnieji, kad mes ramiai ir tyliai gyventumėm visame 
maldingume ir padorume. Nes tai yra gera, ir patinka akivaizdoje mūsų Išgany
tojo Dievo, kuris nori, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą“ 
(1 Tim. 2, 2—4)

Be to, daug melskimės ir aukokimės už užkietėjusių nusidėjėlių atsivertimą. 
Ypač už tų, kurie ištisoms tautoms neleidžia pažinti ir garbinti Dievą.

Kristus būtinai reikalauja, kad mes melstumės ir už savo priešus: „Mels
kitės už persekioiančius ir šmeižiančius jus“ (Mt. 5, 44). Reikia taip pat melstis 
ir už gerus krikščionis, kad jie išliktų geri.

Mūsų maldų ypačiai laukia mirusieji, kurie kenčia skaistykloie. Jie yra 
paskirti dangui, bet Dievo teisingumas sulaiko juos, kol jie neatsilygins iki
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paskutinio skatiko. Todėl jie, patys negalėdami įsigyti nuopelnų, laukia, kad 
mes savo malda ir nuopelnais palengvintume jų kančias.

Šia proga drįstu šv. Povilo žodžiais prašyti pasimelsti ir už mane: „Aš mal
dauju jus, broliai, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų ir per Sv. Dvasios meilę padėti 
man savo maldomis už mane pas Dievą“ (Rom. 15, 30), kad aš tapčiau visiška 
Jo dieviškos valios auka.

Į ką melstis?
Aišku, visada tik į Dievą, nes Jis vienas yra mūsų visagalis Viešpats. 2odžiu 

„į Dievą“ suprantami visi trys dieviškieji asmens.
Taip pat galime melstis į angelus ir į šventuosius, bet jau skirtingu būdu. 

Dievą mes prašome, kad Jis suteiktų malonių arba nukreiptų pikta: angelus ir 
šventuosius prašomą, kad jie melstų už mus Dievą, būtų mūsų užtarėjais ir 
tarpininkais. Pvz., kalbėdami „Tėve mūsų“ prieš šventojo paveikslą arba sta
tulą, prašome, kad paveiksle atvaizduotas šventasis melstųsi kartu su mumis 
ir padėtų išprašyti iš Dievo malonių.

Tremties gyvenimas ir malda.
Geros lietuvių šeimos, be kitų gražių tradicijų bei papročių, turi bendros 

maldos tradicijas. Daugelyje šeimų, ypač kaimuose, buvo bendrai meldžiamasi 
rytą ir vakarą, prieš ir po valgio; šventadieniais buvo bendrai giedamos Mari
jos Nekalto Prasidėjimo valandos, kalbamas rožančius ir tt. Tremtyje šeimos 
neteko joms reikiamo uždarumo. Stovyklose ir galint, nevisur atsižvelgiama 
į šeimų reikalus. Dažnai kelios šeimos sukišamos į vieną kambarį, pvz., vienoje 
stovykloje devynias radau viename kambaryje net šeimas. Prie šeimų prijun
giami pavieniai, kartais be jokios doros žmonės. Aišku, tokiose sąlygose ne
lengva palaikyti bendros maldos papročius. Tačiau neturime per daug lengvai 
išsižadėti savo kilnių papročių. Tam reikia parodyti daugiau drąsos ir tvir
tumo. Visi žmonės, vis tiek, kas jie bebūtų, privalo Dievą garbinti, — tegul 
gėdinasi tas, kuris tos šventos pareigos neatlieka! Gaila, kad dažnai įvyksta 
atvirkščiai. Maldos pareiga apleidžiama dėl to, kad kiti kambario gyventojai 
nesimeldžia. Tokiems silpnuoliams reikia priminti šiuos Kristaus žodžius „Kas 
tik išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir išpažinsiu savo danguje esančiojo 
Tėvo akivaizdoje; o kas manęs išsigins žmonių akivaizdoje, to ir iš išsiginsiu 
savo danguje esančiojo Tėvo akivaizdoje“ (Mt. 10, 32—33). Bet jei tavo malda 
tik duoda progos kitiems pasityčioti iš Dievo ir šventų dalykų, tada geriau pa
simelsk kur nors nuošaliai, kitiems nepastebint.

Pagyrimo verti tie, kurie sudaro Gyvojo Rožančiaus ratelius, įsirašo į Vyrų 
bei Maldos Apaštalavimą arba į kitas brolijas. Visa tai gražiai papildo trem
tyje susidariusius maldos trūkumus. Vokietijos ir Austrijos stovyklos dar turi 
kapelionus. Dėl to tų stovyklų gyventojams lengva net kasdien dalyvauti šv. 
Mišiose. Visi turi stengtis ta galimybe kuo geriau pasinaudoti, jau nekalbant 
apie sekmadienius ir šventadienius, kada šv. Mišių be svarbios priežasties 
apleidimas yra sunki nuodėmė.

Malda ir darbas.
Svarbu, kad visas žmogaus gyvenimas taptų nuolatine nenutraukiama malda. 

Todėl labai patartina visiems įsirašyti į Maldos Apaštalavimą, bent į pirmąjį 
laipsnį, ir stengtis neužmiršti rytą, keliantis iš miego, nors šiais trumpais 
žodžiais: „Visa Tau aukoju, Švenčiausioji Jėzaus Širdie“, pavesti save ir visus 
tos dienos darbus, kentėjimus, vargus ir džiaugsmus Svč. Jėzaus Širdžiai. Per 
tą paaukojimą visi žmogaus darbai ir veiksmai, nors jie būtų ir mažiausi, kaip 
Kristus sako, net artimui paduotas vandens stiklas, įgyja didžios vertės.

Katalikiška akcija.
Kai žmogus per maldą susijungia su Dievu ir jo širdis prisipildo Dievo ir 

artimo meile, tada atsiranda pas jį noras pasišvęsti Dievo tarnybai. Tada jis,
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ALp(LKA)1744
1948, Nr. 13net nežinodamas, įsijungia į Katalikų Akciją, kuri j 

Karalystės plėtimas žemėje. Toks žmogus žino, ka< 
Bažnyčios narys, kuris per Krikštą, o ypač per Sut' 
teisę ir pareigą apaštalauti.

Sv. Povilas sako: „Kaip Kristus yra Bažnyčios_
kūno nariai, iš Jo kūno ir iš kaulų“ (Ef. 5, 23. 30). Dėl to kiekvienas narys rūpinasi 
viso Kristaus kūno, t. y., visos Bažnyčios gerove. Jam esti skaudu, jei kuris narys 
savo blogu gyvenimu daro gilią žaizdą Bažnyčios kūne. Jis užsidega noru tą 
žaizdą užgydyti, dėl to pradeda uoliai melstis už tą narį ir apaštalauti, mėgin
damas jį patraukti prie Dievo. Toks katalikas' gyvena Bažnyčios gyvenimu. 
Bažnyčios džiaugsmai — jo džiaugsmai, Bažnyčios skausmai — jo skausmai. Jis 
eina į pagalbą kunigams, padeda katekizacijos darbe, dalyvauja kat. organiza
cijose, rūpinasi krikščionišku auklėjimu, platina kat. spaudą, remia savišalpos 
ir artimo meilės darbus; jis prisideda prie bažnytinio choro, bažnyčios palaikymo 
ir puošimo; žodžiu, jis visur klusnus, paslaugus.

Sv. Povilas rasdavo visur tokių pagelbininkų iš vyrų ir moterų tarpo. Jie 
išnešiodavo jo laiškus, kviesdavo žmones į jo pamokslus, pagelbėjo jam kelionėse, 
saugojo jį nuo priešų; kai jis pateko į kalėjimą, meldėsi už jį. Kai žydai susitarė 
jį nužudyti, krikščionys išgelbėjo, nakčia nuleisdami pintinėje per miesto sieną 
(Ap. 9, 25). Savo apaštališkuose laiškuose jis mini Feberę, Mariją, Trifeną, Tri- 
fozą, Persidę ir daug kitų pasauliečių.

Mūsų laikai panašūs į šv. Povilo laikus. Daugybė vargų ir rūpesčių spaudžia 
Bažnyčią. Popiežiai ir vyskupai kvieste kviečia tikinčiuosius į talką. Ir mūsų ’ 
Tautinis Delegatas Kan. F. Kapočius jau du kartų kreipėsi savo pastoraciniais 
laiškais, ragindamas stoti į Katalikišką Akciją. Argi mes būsime kurti Bažnyčios 
vadų balsui? Visi turime visomis jėgomis parisidėti prie katalikiško veikimo. 
Nelaukime gražių prašymų, — patys eikime pas kleboną ir pasiūlykime jam 
savo pagalbą, pareikšdami jam, kurioje srityje mes labiau linkę darbuotis: ar 
vaikų auklėjime, ar spaudos platinime, ar artimo meilės darbuose ir tt.

Iš tokių uolių katalikų kun. klebonas be vargo sudarys parapijos branduo
lius, kurie tarp savęs aptars veikimo sritį ir būdą. Malda duos jėgos ir dvasios, 
o darbas bus tos maldos vaisius. Orą et labora — melskis ir dirbk. Šis šūkis 
tegaivina kiekvieno kataliko gyvenimą.

Netolimoje ateityje, tikiuos, galėsiąs parašyti atskirą laišką apie Kat. Akciją.

P. S. Visiems tikintiesiems šv. Tėvas paveda ir juos ragina balandžio 
mėnesį melstisužkunigus, ypač kad didėtų šventų kunigų skaičius. Šiais 
laikais, kada grumiasi dangus ir pragaras, kada vyksta žūtbūtinė kova, labai 
svarbu yra, kad didėtų uolių ir šventų dvasiškių eilės. Dėl to visi uoliai melskimės 
už kunigus. Antroji intencija: kad K i ni j a išs igelb ėt ų iš komun iz mo 
pavojaus.

Dar kartą visiems primenu ir nuoširdžiai raginu stoti į Maldos ir Vyrų 
Apaštalavimą. To laukia iš mūsų Dievas, Bažnyčia ir Tėvynė!

Jūsų Kristuje

(13b) Pullach bei Mūnchen, Berchmanskolleg.
Als Manuskript gedruckt. — Verlagsanstalt Manz, Ddūngen-Donau. "
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