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Mielas SD  jaunime, 

Šį laišką, Šiaulių vyskupas E.Bartulis, parašė asmeniškai SD maldos grupėms. Jei jūs norėsite 

jam padėkoti štai Jo kontaktai: Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupas 

Tilžės g. 186, LT-76296 Šiauliai. E-mail s.kurija@takas.lt 

Prašome, jūsų, melskimės už Bažnyčią, už vyskupus. Ši gavėnia kviečia jus išeiti plačiau. 

Kiekviena SD maldos grupė, ten, kur esate parašykite vietos vyskupui laišką: pasidalinkite Viešpaties 

artumu jūsų maldos grupėje, pasveikinkite su Šv.Velykom. Dalinkimės Viešpaties kasdienybėje 

buvimo džiaugsmu. Ačiū jums. 

 

ATLEIDIMAS 

Mielas jaunime, trokštu su jumis pasidalinti džiaugsmu bei ramybe, kurį teikia atleidimas. 

Teko sutikti žmonių, kurie yra užkietinę savo širdis ir sako, jog mane taip įskaudino, jog aš 

negaliu atleisti. Tokie žmonės gyvena nuolatinėje neramybėje, patys kenčia ir kitus kankina. 

Pagalvokime apie maldą, kurią pats Jėzus mums dovanoja ir trokšta, kad mes gyventume jos 

šviesoje. Kalbėdami TĖVE MŪSŲ maldą, mes randame žodžius: “Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir 

mes atleidžiame savo kaltininkams.” Jeigu mes atleidžiame, tuomet ir Dievas mums atleis, o jei ne, 

tuomet mes pradedame eiti klaidos keliu, mes apankame ir nevaikštome Evangelijos šviesoje. Juk 

Šventajame rašte Viešpats mums primena, kad mes turime atleisti ne septynis, o septyniasdešimt 

septynis kartus. Taigi visada. 

Atleisdami, mes atsisakome teisėjo rolės ir prisimename, jog mes patys esame tik nusidėjėliai 

žmonės, kuriems reikalingas gailestingumas ir atleidimas. Mokykimės niekada neteisti kitų žmonių, 

nes teisėjas yra tas, kuris ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Mūsų užduotis žemėje,- mylėti ir daryti 

gera. Niekada neturėkime net blogų minčių apie kitą žmogų. Nes mylėdami artimą, mes mylime patį 

Kristų, o įžeisdami artimą, mes įskaudiname patį Dievą. Prisiminkime Viešpaties žodžius: “Ką 

padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių,- man padarėte.” 

Tai nuostabi mintis ir, jei viso pasaulio žmonės vadovautųsi  šiais Kristaus žodžiais, mes iš tiesų 

kurtume Dievo karalystę žemėje, kurios meldžiame kasdien kalbėdami TĖVE MŪSŲ maldą. 

Prisimenu autoįvykį, kuomet vairavau “Žigulius” ir vežiau kun. Robertą Grigą į susitikimą su 

jaunimu. Priešinga kryptimi važiavęs kitas automobilis nepraleido manęs, važiuojančio tiesiai ir 

užstatė skersai kelio automobilį. Jei bučiau trenkęs į jį, tikriausiai bučiau užmušęs žmogų. Tuomet 

staiga mečiausi į dešinę ir anas automobilis trenkė man į šoną. Po šio įvykio iš karto atsidūriau 

ligoninėje ir trejus mėnesius teko gulėti ant nugaros su pakabinta koja. Paaiškėjo, jog tas vairuotojas 

buvo girtas ir važiavo pirkti degtinės, o gal buvo visiškai kitaip. Tai žino tik vienas Dievas. O aš 

atleidau jam ir žinojau, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą.  

Taigi, Viešpats man padovanojo  trejus  mėnesius rekolekcijų, kurių metu meldžiausi, skaičiau 

knygas ir galvojau, kaip tobuliau išpildyti Dievo Valią. 

 Tai buvo įsimintini sausio 13 -tosios įvykiai, kuomet žmonės dieną ir naktį stovėjo prie Seimo rūmų 

ir televizijos bokšto, o aš kančioje žvelgiau į televizijos ekraną, meldžiausi ir verkiau, girdėdamas 

paskutinius Vytauto Lanzdbergio žodžius, prieš užimant televizijos stotį, kuomet jis buvo pasiruošęs 

mirti už Lietuvą. 

Gulint ligoninėje, mane aplankė vienas jaunuolis, sugipsuota ranka. Išsikalbėjus paaiškėjo, kad 

kitas vaikinas jį stipriai primušė ir sulaužė ranką. Jis sakėsi buvęs nekaltas ir degė pykčiu jam 

atkeršyti. Aš ilgai kalbėjau su juo, ketindamas įtikinti, jog kerštas yra Senojo Įstatymo dvasia, o 
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Kristus mus moko atleisti, nes keršydami mes padvigubiname blogį, kurį palaimintasis Arkivyskupas 

Jurgis Matulaitis ragina nugalėti gerumu. Tuo metu man nepavyko sušvelninti jaunuolio nusiteikimo 

ir jis išėjo namo degdamas kerštu. 

Mielas jaunime, branginkime kiekvieną žmogų, nes jis yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir 

panašumą. Gerbkime savo tėvelius, nes jiems paklusdami, klausome paties Dievo, o juos mylėdami, 

mylime patį Viešpatį. Pilni atlaidumo ir gailestingumo, kurkime Dievo Karalystę žemėje ir ilgėkimės 

jos išsipildymo Dangaus Tėvynėje, apie kurią apaštalas Paulius sako: “Nei akis neregėjo, nei ausis 

negirdėjo, nei žmogui į galvą neatėjo tai,- ką Dievas paruošė tiems, kurie Jį myli.” 

 

Telaimina jus Dievas, tegloboja Mergelė Marija ir teužtaria šventasis popiežius Jonas Paulius II, 

kuris atleido savo žudikui ir meldėsi už jį. 

 

Jus visus mylintis 

 ir laiminantis 

Šiaulių vyskupas  

Eugenijus Bartulis 

2016-02-29 

Šiauliai 

 

 
 
 
 
  
 

 


