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1. ĮVADAS

„Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu, o savo arti-
mą, kaip save patį!“ Tai didžiausias Dievo įsakymas.

A) Dievo meilė. Krikšto įžadai  
     (šv. Liudvikas de Monforas) 

Kai tik trumpam susimąstome apie savo meilę Dievui, turėtume su gėda pri-
sipažinti, kad ji beveik neegzistuoja. Tas, kuris myli, galvoja apie mylimąjį. Kaip 
dažnai prisimename Dievą? Tas, kuris myli, ilgisi mylimojo ir nori visuomet būti 
su juo. Kaip dažnai esame visiškai abejingi mūsų Viešpačiui? Ar Jis tikrai gyve-
na mūsų mintyse? Tas, kuris myli, visada stengiasi pralinksminti mylimąjį, ne-
sukelti jam liūdesio ar skausmo. Kaip dažnai mes skaudiname mūsų Viešpatį ir 
neigiame Jį savo nuodėmėmis, apsileidimais?

Mūsų Viešpats siunčia mums — varganiems, menkiems, nevertiems nusidė-
jėliams — savo Švenčiausiąją Motiną, kad Ji būtų mūsų Motina ir mūsų širdžių 
Karalienė. Jis nori, kad mes visiškai atsiduotume Jai (tikrasis pamaldumas) ir tai 
neatpažįstamai pakeistų visą mūsų asmeninį gyvenimą: kad viską darytume 
kartu su Ja, visada pagarbiai žiūrėtume į Ją ir mėgdžiotume Ją kaip vaikai. Kad 
viską atliktume per Ją, visada pagarbiai žiūrėtume į Ją, kaip paklusnus vergas 
žiūri į karalienę.

Pati Dievo Motina mums atsiuntė savo tarną, kuris išmokys tikro ir visiško 
pamaldumo — šv. Liudviką Mariją Grinjoną de Monforą.

Šio vergiško pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai tikslas yra neatsiejamas nuo 
mūsų asmeninio gyvenimo (maldos, sakramentų priėmimo, dorybių praktikavi-
mo, pasiaukojimo dvasios) pasikeitimo, kuris reikalingas, kad mylėtume Dievą 
vis labiau ir galiausiai įvykdytume savo švenčiausius Krikšto įžadus.

B) Artimo meilė. Sutvirtinimas  
(šv. Maksimilijonas Kolbė) 

 Tačiau po pagrindinio įsakymo mylėti Dievą Kristus reikalauja: „mylėkite 
vienas kitą, kaip aš jus mylėjau“, ir tai vadina naujuoju įsakymu. Kaip Kristus 
mus mylėjo? Jis atidavė savo gyvybę, kad išgelbėtų mus nuo amžinosios kančios 
ir nuvestų į amžinąją palaimą.
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Čia turėtume savęs paklausti: ar kada nors mylėjome savo artimą, kaip Jis? 
Ar dažnai susimąstome apie mus supančių žmonių išganymą? Daugeliu beveik 
nesirūpiname, likusieji mus tiesiog erzina. O kam nors linkėdami gera, dažniau-
siai apsiribojame „sveikata, finansine gerove ir sėkme“.

Mūsų Viešpats dar kartą siunčia mums pagalbą, kad vis geriau vykdytume 
didįjį artimo meilės įsakymą. Toji pagalba — Jo mylinti Motina, Karalienė, kuri, 
sekdama Kristaus pavyzdžiu, taip stipriai myli visą žmoniją, kiekvieną iš mūsų, 
kaip net ir geriausia motina pasaulyje negalėtų mylėti savo vaiko. Dėl šios prie-
žasties Kristus suteikė Jai visas malones, reikalingas sieloms atversti ir išgelbėti. 
Tačiau Dievas nori, kad ir mes dalyvautume sielų išganymo darbe. Taigi priėmė-
me dar vieną sakramentą — Sutvirtinimą, kuris mums suteikia Šventąją Dvasią 
ne vien tam, kad patys būtume pašventinti, bet ir kad taptume Kristaus kariais ir 
bendradarbiautume formuojant mistinį Kristaus Kūną.

Kad nešvaistytume didžių Sutvirtinimo sakramento malonių ir galiausiai 
taptume Kristaus kariuomenės nariais, kad atsilieptume į Jo kvietimą, mūsų 
Viešpats siunčia mums Nekaltąją, padėsiančią tapti Jos riteriais ir prisijungti prie 
Jos nedidelės kariuomenės, kad būtų išgelbėta kuo daugiau Jos vaikų sielų.

Ir čia Nekaltoji atsiuntė mums dar vieną tarną, kuris išmokys tapti sielų iš-
ganymo instrumentais ir dar kartą atgaivinti Sutvirtinimo sakramento malones. 
Šv. Maksimilijonas Kolbė įkūrė Nekaltosios Riteriją tam, kad visas pasaulis su-
kluptų prie JOS kojų, kad JI visur galėtų sutraiškyti velnio galvą ir nugalėtų visas 
pasaulio klaidas.

Pasižiūrėkite, kaip dangaus ir žemės Karalienė, tapusi elgetaujančia moterimi, 
prisiartina prie manęs ir nuolankiai prašo: mano vaike, man reikia tavęs! Ar nori 
padėti man išgelbėti mano vaikus, nemirtingas sielas? „Daug sielų eina į pragarą, 
nes niekas už jas nesimeldžia ir nesiaukoja.“ (Fatima, 1917 m. rugpjūčio 19 d.)

 
Pasak šv. Maksimilijono Kolbės: 
„Argi ne nuostabus šio gyvenimo idealas? Kova siekiant užkariauti visą 

pasaulį, visų žmonių širdis, pradedant nuo savęs… Mūsų stiprybė yra neatsie-
jama nuo mūsų kvailumo, silpnumo ir skurdo pripažinimo bei visiško pasive-
dimo Nekaltosios gerumui ir valdžiai.“ (Laiškas, 1930 m. gruodžio 11 d.) „Po 
Nekaltosios karine vėliava mes žygiuojame į kovą ir iškelsime savo vėliavas šio 
pasaulio valdovo tvirtovėse. Tada Nekaltoji bus viso pasaulio, o ypač kiekvieno 
asmens, Karalienė.“ (Laiškas, 1931 m. birželio 30 d.)
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2. PRAKTINIAI NURODYMAI 
Tam, kad sąmoningai ir pamaldžiai pasiaukotume Nekaltajai kaip papras-

čiausi Jos įrankiai, mums neabejotinai reikia visapusiškai pasiruošti. Kuo geriau 
suvoksime šio pamaldumo gelmes ir esmę, tuo labiau norėsime jam kruopščiai 
pasirengti. Taigi pirmiausia reikia pagilinti ir subrandinti savo paties supratimą 
— tai sąlygoja dvasinis skaitymas. Tada šie būtiniausi dvasiniai dalykai turi pra-
siskverbti į mano gyvenimą ir suvienyti mane su Dievu per Švč. Mergelę Mariją 

— tai įvyksta per mąstymus ir maldą. Galiausiai privalau pritaikyti savo įžvalgas 
kasdieniame gyvenime — tai įvyksta praktikuojant dorybes, ypač paklusnumą 
Dievo ir Nekaltosios valiai. Kitaip tariant, mes visuomet turėtume stengtis tap-
ti panašesni į  Ją savo mintimis, troškimais, žodžiais ir veiksmais. Tačiau ko Ji 
labiausiai trokšta? Kad Jos mylimi vaikai, už kuriuos Ji tiek daug kentėjo stovė-
dama prie kryžiaus, nebūtų prarasti, bet pasiektų dangų. Ir čia mes bendradar-
biaujame su Ja.

Šia instrukcija siekiama patenkinti daugybę prašymų suteikti prakti-
nių nurodymų, kurie padėtų tikintiesiems pasirengti tikrajam pamaldumui. 
Pasirengimas yra padalytas į trylika dienų kaip „pailginta novena“. Tokiu būdu 
norėtume pagerbti Fatimos Dievo Motinos polinkį prie šio skaičiaus.

Keletas svarbių įžanginių pastebėjimų:
1. Nurodymai yra tik patariamojo pobūdžio, ir jeigu kas nors negalėtų jų 

kasdien laikytis dėl laiko stokos ar bet kokios kitos svarbios priežasties, vis tiek 
jis (ji) yra skatinamas tapti Nekaltosios riteriu. Šv. Maksimilijonas aiškiai pasisa-
kė PRIEŠ sudėtingų ir varginančių taisyklių nustatymą stojantiems į Nekaltosios 
Riteriją; priešingai, jis norėjo jas supaprastinti. Bet kas, duodamas savo mažąjį 
pirštą Nekaltajai, yra traukiamas prie Jos tam, kad mažiausias meilės aktas taptų 
didžiausiu pamaldumo aktu (žr. 5 punktą).

2. Brošiūros tekstu galima remtis bet kada: prieš stojimą ar po jo, atnau-
jinant visišką pasiaukojimą, ar bet kuriuo kitu atveju. Pasiaukojimo aktą galima 
atnaujinti ir be šio pasiruošimo. Šv. Maksimilijonas norėtų, kad tikintieji prakti-
kuotų šį pamaldumą didesnių marijinių švenčių proga. Tačiau yra neabejotinai 
naudinga bent kartą metuose iškilmingai atnaujinti pasiaukojimą prieš tai ruo-
šiantis jam trylika dienų.
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3. Turbūt tinkamiausia diena pasiaukojimui arba iškilmingam jo atnaujini-
mui yra Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventė. Šv. Maksimilijonas 
šioje paslaptyje įžvelgia visą Dievo Motinos būties apsireiškimą, todėl sutrumpin-
tai vadina Ją Nekaltąja. Maža to, kad Ji pati yra be nuodėmės ir buvo „pradėta be 
gimtosios nuodėmės“, tai Dievo valia Ji dar turėtų tapti mūsų atsivertimo, apsiva-
lymo ir pašventinimo šaltiniu Jos Sūnuje ir per Jos Sūnų.

4. Nekaltosios Riterijos istorija rodo, kad Riterijos gretos sparčiausiai augo 
ten, kur dvasiniai vadovai ruošė tikinčiuosius parapinėje aplinkoje. Pasiruošimas 
bendruomenėje vadovaujant kunigui be abejo Nekaltajai yra brangus darbas, kurį 
Ji gausiai palaimins. Tegul tikintieji prisijungia prie savo dvasinio vadovo, sekdami 
brošiūroje nusakytais žingsniais.

5. Jūs esate tikri Nekaltosios riteriai, jeigu stengiatės savo aplinkos žmones 
sudominti Nekaltąja, padedate Ją pamilti ir patraukiate prie Jos.

Ar galime rekomenduoti Nekaltosios Riteriją žmogui, kuris visai neseniai tapo 
tikinčiu, net jeigu šis asmuo dar nėra pajėgus gyventi darnaus dvasinio gyvenimo? 
Žinoma! Žiūrėkite 1-ąjį punktą! Tokiu atveju turėtumėte kuo labiau palengvinti šio 
žmogaus pasiaukojimą ir neįbauginti jo (jos) primesdami varginančias taisykles.

Įteikdami jam (jai) brošiūrą įsitikinkite, jog jis (ji) supranta, kad šis pasirengi-
mas pagelbsti, bet įstojimui nėra būtinas.

6. Ką turėtumėte atlikti praktiškai?
 

◆ Kiekvieną dieną skirkite Nekaltajai 15–20 minučių, per kurias sukalbė-
site kasdienes maldas ir atliksite tos dienos mąstymą. Jeigu turite pakankamai 
laiko, skaitykite dvasines knygas. 

◆ Visuomet stenkitės atlikti nedideles aukas Nekaltosios Marijos Širdies 
garbei, kad Ją paguostumėte ir priartintumėte prie Jos savo sielą. 

◆ Pabandykite dažnai kalbėti trumpąsias maldas už sielų išganymą, ypač 
už sielas žmonių, apie kuriuos dažnai mąstote ar kuriuos sutinkate (žr. III da-
lies D punktą). 
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◆ Pasinaudokite bet kokia proga dalyti stebuklinguosius medalikė-
lius, skrajutes ir t. t. Prieš dalydami ir išdaliję, sukalbėkite trumpąją maldą 
į Nekaltąją, kad Ji atvertų gavėjo širdį. Kai jus atstumia, turite dar didesnę prie-
žastį sukalbėti trumpąją maldą už to žmogaus atsivertimą. 

◆ Kai jums užduodami klausimai, maldaukite Nekaltąją kalbėti per jus. 
Paprastai geriau sakyti mažiau, galbūt pateikiant keletą trumpų paaiškini-
mų kartu su užuominomis, kurios susidomėjusiems padėtų rasti daugiau 
informacijos. 

Kilus klausimams rašykite arba nurodykite rašyti e. paštu: 
nekaltosios.riterija@gmail.com
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3. KASDIENĖS PARENGIAMOSIOS MALDOS 

A)     Nekaltosios Marijos Širdies litanija

Litaniją meldžiamės kiekvieną dieną, nes Nekaltoji Marijos Širdis yra regi-
moji Jos misijos — būti visų malonių Tarpininke atverčiant pasaulį ir pašventi-
nant visas sielas iki pasaulio pabaigos — išraiška. Tai nėra vien tik sutapimas, jog 
Nekaltosios Riterija buvo įkurta tais pačiais metais, kai Fatimos Dievo Motina 
parodė pasauliui savo Nekaltąją Širdį kaip mūsų PASKUTINĘ VILTĮ šiais 
paskutiniais laikais. 

B)     Marijos pagarbinimas (šv. Maksimilijonas Kolbė)

Ši malda — tai nuostabi riterio meilės savo Valdovei išraiška. Tai prašymas 
įvykdyti Dievo valią — Dievo, kuris trokšta, kad Nekaltajai, Jo visagalybės šede-
vrui, būtų suteiktas Jai priklausantis pripažinimas ir garbė. Tikriausiai Dievui 
nėra nieko malonesnio už sielos norą būti ištikimu vaiku ir uoliu Švč. Mergelės 
Marijos riteriu.

C)     Malda prašant dosnumo dorybės (šv. Ignacas Lojola) 

Malda apibendrina šv. Ignaco Lojolos dvasines pratybas ir „Švč. Mergelės 
Marijos kario“ šūkį: „Viską daryti didesnei Dievo garbei!“ Tai nuolankus pra-
šymas padėti pasiekti amžinąjį tikslą ir krikščioniškąją tobulybę per Nekaltąją.

D) Trumpoji malda 

Dėl trumpos apimties malda gali būti kalbama daug kartų per dieną. Tai yra 
liepsnos, kylančios iš mūsų širdžių į dangų, atveriančios Dievo širdį ir skatinančios 
Jo malonės upes tekėti į mūsų tamsų pasaulį ir į mūsų sielas. 
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A)     Nekaltosios Marijos Širdies litanija  
    (privačioji malda)

Viešpatie, pasigailėk mūsų.
Kristau, pasigailėk mūsų.
Viešpatie, pasigailėk mūsų.
Kristau, išgirsk mus.
Kristau, išklausyk mus.
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų.
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų.
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų.
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų.
Nekaltoji Marijos Širdie, mylimiausia Dievo Tėvo Dukterie, melski už mus.
Nekaltoji Marijos Širdie, Dievo Sūnaus Motina, melski už mus.
Nekaltoji Marijos Širdie, Šventosios Dvasios Sužadėtine, melski už mus.
Nekaltoji Marijos Širdie, savo Sūnaus nuopelnais didingai atpirktoji, melski už mus.
Nekaltoji Marijos Širdie, Bažnyčios Motina ir pavyzdy, melski už mus.
Nekaltoji Marijos Širdie, puikus tikėjimo ir meilės pavyzdy, melski už mus.
Nekaltoji Marijos Širdie, Dievo Žodį į savo širdį pirmiau nei į savo įsčias priė-
musioji, melski už mus.
Nekaltoji Marijos Širdie, Dievo Sūnaus žmogiškai prigimčiai Brangiausiąjį 
Kraują suteikusioji, melski už mus.
Nekaltoji Marijos Širdie, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus.
Nekaltoji Marijos Širdie, išganingą Dievo valią visa širdimi, nekliudoma jokios 
nuodėmės, priėmusioji, melski už mus.
Nekaltoji Marijos Širdie, kalaviju po kryžiumi pervertoji, melski už mus.
Nekaltoji Marijos Širdie, Jėzaus mums kaip Motina Jam mirštant ant kryžiaus 
dovanotoji, melski už mus.
Nekaltoji Marijos Širdie, mus kaip savo sūnus stovėdama po kryžiumi priėmu-
sioji, melski už mus.
Nekaltoji Marijos Širdie, tyrumo ir šventumo pilnoji, melski už mus.
Nekaltoji Marijos Širdie, Dievo malone virš visų angelų ir žmonių išaukštintoji, 
melski už mus.
Nekaltoji Marijos Širdie, malonių Tarpininke, melski už mus.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
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Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

V. Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. O Nekaltoji Marijos Širdie, kupina meilės visiems žemėje gyvenan-
tiems savo vaikams, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos. Parodyk 
mūsų dangiškajam Tėvui žaizdą, esančią Tavo Sūnaus Širdyje, ir dar kartą pa-
aukok kalaviją, pervėrusį Tavo Sopulingąją ir Nekaltąją Širdį, kai Tu gailestingai 
kentėjai kartu su savo dangiškuoju Sūnumi dėl pasaulio atpirkimo. Savo užtari-
mu, per Jėzaus Kristaus nuopelnus nuvesk mus į išganymą. Amen.
 

B)     Marijos pagarbinimas (šv. Maksimilijonas Kolbė)

Leisk man Tave garbinti, Švenčiausioji Mergele.
Leisk man Tave garbinti visomis jėgomis.
Leisk man gyventi, dirbti ir kentėti dėl Tavęs ir tik dėl Tavęs vienos, kad būčiau 
sunaikintas ir numirčiau dėl Tavęs.
Leisk man prisidėti prie Tavo didesnio pagarbinimo ir jo išplatinimo.
Leisk man Tau teikti tokią pagarbą, kokios dar niekas nėra teikęs.
Leisk kitiems pralenkti mane uolumu garbinant Tave ir man tuomet tarsi kil-
niose lenktynėse platinti pamaldumą Tau dar giliau, greičiau ir didingiau, kaip 
trokšta Tas, kuris taip neapsakomai išaukštino Tave virš visų kūrinių. Amen.

C) Malda prašant dosnumo dorybės (šv. Ignacas Lojola)

Amžinasis Žodi, vienatini Dievo Sūnau,
išmokyk mane būti kilniaširdį.
Išmokyk mane Tau tarnauti, kaip esi vertas,
duoti neskaičiuojant,
kovoti nepaisant žaizdų,
darbuotis neieškant poilsio,
aukotis nelaukiant atlygio.
Suteik žinojimą, jog įvykdžiau Tavo valią. Amen.
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D)     Trumposios maldos
O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės 

Tavo pagalbos, ir už visus tuos, kurie nesišaukia Tavo pagalbos, ypač už laisvuo-
sius masonus ir už visus, kurie yra Tau pavesti.

Jėzau, Marija, myliu Jus. Gelbėkite sielas!
Nekaltoji Marijos Širdie, būk mano išganymas!
Šv. Maksimilijonai Kolbe, melski už mus!
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4. KASDIENĖ MEDITACIJA IR DVASINIS SKAITYMAS

Meditacija. Kiekvieną dieną mes aptarsime po vieną pasiaukojimo maldos 
aspektą. Kursyvu išskirtas tekstas yra šv. Maksimilijono komentaro, skirto 
pasiaukojimui Nekaltajai, ištraukos. Dvasiniame skaitymų skiltyje kursyvu 
išskirtas tekstas yra perspausdintas iš kun. Karlo Stehlino knygos „Nekaltoji 
— mūsų idealas“.

Pirmoji diena 

O Nekaltoji... 
Mes kreipiamės į Ją šiuo titulu, nes Lurde Ji pati pasakė savo vardą — 

„Nekaltasis Prasidėjimas“. Dievas ir kiekvienas iš trijų dieviškųjų asmenų yra ne-
suteptas, tačiau Dievas nėra pradėtas. Angelai yra nesutepti, bet net juose nėra 
prasidėjimo. Mūsų pirmieji tėvai buvo nekalti, kol nenusidėjo, bet net ir jie nebuvo 
nekaltai pradėti. Jėzus buvo nekaltas ir buvo pradėtas, bet ir Jis nebuvo prasidėji-
mas, nes būdamas Dievas Jis buvo prieš visus laikus, ir žodžiai, atskleidę Mozei 
Dievo vardą, priskiriami Jam: „Aš esu, kuris esu“[Iš 3, 14], tai yra Tas, kuris visada 
yra ir neturi pradžios. Visi kiti žmonės yra pradėti, tačiau jų pradėjimas suteptas 
nuodėmės. Tik Ji yra ne tik pradėta, bet ir Prasidėjimas, o svarbiausia, Nekaltasis 
Prasidėjimas. Tame varde slypi daug kitų paslapčių, kurios bus atskleistos laikui 
atėjus. Jis pabrėžia faktą, kad Nekaltasis Prasidėjimas kažkaip priklauso pačiai 
nekaltybės esmei. Tas vardas turi būti Jai brangus, nes nurodo pirmąją malonę, 
gautą pirmąją Jos būties akimirką, o pirmoji dovana visada yra mieliausia. Tada 
tas vardas išsipildė per visą Jos gyvenimą, nes Ji visada buvo be nuodėmės. Taigi 
Ji buvo pilna malonės ir Dievas buvo su Ja (plg. Lk 1, 28) visada ir taip arti, kad Ji 
tapo Dievo Sūnaus Motina.

Paaiškinimas:
Jau nuo pradžių šv. Maksimilijonas, lygindamas Mariją su kitais: su pačiu 

Dievu, Kristumi, žmogiškosiomis būtybėmis, norėjo nukreipti mūsų dėmesį 
į unikalią Nekaltojo Prasidėjimo paslaptį. Prasidėjimas dėl plačios apimties yra 
sunkiai apibrėžiama sąvoka. Tai būtybės egzistencijos pradžia, bet ši pradžia yra 
egzistencijos priėmimas iš Dievo. Mano prasidėjimas yra akimirka, kai Dievas 
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Kūrėjas suteikia man viską, kas esu ir ką turiu, ir aš tai gaunu. Aš gaunu savo 
sielą tiesiogiai iš Dievo, tačiau kūną gaunu tarpininkaujant tėvams.

Tad akivaizdu, kad visos žmogiškosios būtybės yra pradėtos. Kadangi 
Adomo nuodėmė buvo perduota visiems žmonėms, tai mano prasidėjimo aki-
mirka yra ne tyra, nekalta, bet sutepta gimtosios nuodėmės. Tačiau, kita vertus, 
Dievas yra amžinai šventas bei nekaltas ir negali būti pradėtas, nes Jis visada 
buvo ir viską turi iš savęs. Jis niekada neturėjo pradžios ir niekada nieko nėra 
gavęs iš nieko.

Marija tarsi stovi tarp Dievo ir žmonių: Ji buvo pradėta kaip ir visi žmonės, ir 
Jos prasidėjimas buvo Jos būties pradžia. Bet savo nekaltumu, mergyste ir tyru-
mu Ji priartėja prie Dievo.

Tai pirmoji malonė, apibūdinanti giliausią Jos būtį. Pasirodžiusi Fatimoje, 
į Liucijos klausimą, iš kur atėjusi, Ji atsakė: „Aš esu iš dangaus.“ Ji nesako: „Aš at-
ėjau iš dangaus“, bet: „Aš esu iš dangaus“, tarsi norėtų pasakyti: „Mano esmė yra 
būti iš dangaus, aš labiau dangiška nei žemiška.“ Immaculata Conceptio — visos 
kūrinijos šedevras — daug artimesnė Dievui už visus angelus ir šventuosius kar-
tu. Iš tiesų „šiame varde slypi daug paslapčių“!

Dvasiniai skaitiniai: iš kun. K. Stehlino knygos „Nekaltoji — mūsų idealas“, 
Laetitia, 2013 m.

Skyrius: „Nekaltosios paslaptis“ (p. 101–110): 
Prieš įžengdami į nuostabų Dievo Motinos pasaulį, turime suprasti, kad 

nuo šiol atsisakome įprastų žmogiško mąstymo ir kalbėjimo būdų ir, svarbiau-
sia, leidžiamės į naują dvasinį pasaulį, kuris yra neapsakomai šventas, tyras, 
skaidrus ir subtilus. Kadangi mes visi per daug dažnai esame apsunkinti ne-
švarumo ir mūsų mintys per daug susijusios su šiurkščiomis kūno formomis 
bei žemiškais pojūčiais, „turime artintis prie malonės sosto“ su didžiausia pa-
garba (Mišių introitas Nekalčiausiosios Marijos Širdies garbei). Turime prabus-
ti dvasios subtilumams, stebėtis nepelnytu stebuklu, kad mums leista pažvelgti 
į dieviškąjį pasaulį:

Kai jau esi pasirengęs skaityti apie Nekaltąją, nepamiršk, kad užmezgi ryšį 
su tyra gyva būtybe, kuri yra be jokios dėmės. Taip pat pagalvok, kad žodžiai, ku-
riuos čia skaitai, negali išreikšti, kas ji yra, nes tai žmogiški žodžiai, žmogiškos są-
vokos, kurios viską išreiškia žemiškai, o Nekaltoji yra būtybė, visiškai priklausanti 
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Dievui ir todėl stovinti daug aukščiau už visa, kas tave supa. Ji pati atsiskleis tau 
sakiniuose, kuriuos skaitai, ir įkvėps mintis, įsitikinimus bei jausmus, kurių pats 
net negalėtum įsivaizduoti. Galiausiai būk atidus: kuo grynesnė tavo sąžinė ir kuo 
dažniau ją valai Atgailos sakramentu, tuo labiau tavo supratimas ir įsivaizdavi-
mas apie ją atitiks tikrovę.

Sąžiningai prisipažink, kad pats vienas, be jos pagalbos, nieko negali apie ją 
sužinoti ir todėl negali jos iš tikrųjų mylėti, ir kad ji pati turi tave vis labiau ap-
šviesti, kad meile patrauktų tavo širdį prie savęs. Taigi, jei nori, kad tavo dvasinis 
skaitymas būtų vaisingas, žinok, jog tai priklausys nuo maldos jai.1

Būtų galima stebėtis, kad Maksimilijonas Kolbė, kalbėdamas apie Dievo 
Motiną, beveik visada vartoja tuos pačius žodžius, kurių anksčiau net nebu-
vo įprasta vartoti. Jis vadina ją trumpu ir paprastu vardu: Nekaltąja. Iš tiesų 
Nekaltasis Prasidėjimas yra viso jo dvasinio gyvenimo centras. Jis nuolat apie 
ją kalba ir rašo; visa jo misija sutelkta ilgesingame troškime, kad kuo daugiau 
sielų ją pažintų, mylėtų, jai pasiaukotų ir taip būtų išgelbėtos. Paskutinėmis va-
landomis prieš savo areštą, pasibaigusį didvyriška mirtimi Aušvice, jis apiben-
drino savo įžvalgas apie Nekaltąjį Prasidėjimą, kurios atrodo dieviškai įkvėptos. 
Turbūt jokie kiti šventųjų pasakyti ar parašyti žodžiai savo gilumu neprilygsta 
šiems pamąstymams:

Nekaltasis Prasidėjimas! Šie žodžiai išėjo iš pačios Nekaltosios lūpų. Vadinasi, 
jie turi mums tiksliausiai ir iš esmės paaiškinti, kas ji yra iš tikrųjų.

Kadangi žmogiški žodžiai apskritai nepajėgia išreikšti dieviškosios tikrovės, iš 
to išplaukia, kad šių žodžių reikšmė („nekaltasis“ ir „prasidėjimas“) turi būti gi-
lesnė, daug gilesnė, gražesnė ir tauresnė negu įprastinė: prasmė, aukštesnė už tą, 
kurią net skvarbiausias žmogaus protas galėtų suteikti.

Čia puikiai tinka šv. Pauliaus žodžiai: „Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, 
kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli“ (1 Kor 2, 9). Vis 
dėlto mes galime ir turime susimąstyti apie Nekaltosios paslaptį; mes privalome 
apie ją skaityti, kalbėti ir rašyti tiek, kiek mūsų supratimas ir žodžiai pajėgia tai 
padaryti.

Kas tada Tu esi, o Nekaltasis Prasidėjime?
Tai ne Dievas, nes Jis neturi prasidėjimo [pradžios]. Ne angelas, kuris buvo 

sukurtas tiesiogiai iš nieko. Ne Adomas, kuris buvo sukurtas iš žemės dulkių, 

1 Ištrauka iš nebaigtos knygos apie Nekaltąją, BMK, p. 592. 
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ne Įsikūnijęs Žodis, kuris gyveno prieš visus amžius ir apie kurį turėtume saky-
ti „pradėtas“, bet ne „prasidėjimas“. Ievos vaikai neegzistavo prieš savo pradėji-
mą, tad jiems labiau tiktų „prasidėjimo“ vardas. Bet Tu ir nuo jų visų skiriesi, nes 
jie yra „prasidėjimai“, sutepti gimtosios nuodėmės, o Tu vienintelė esi Nekaltasis 
Prasidėjimas.

Visa Dievo kūrinija šiek tiek panaši į savo Kūrėją, nes yra visiškai kilusi iš 
Dievo ir visokeriopai nuo Jo priklauso: jokioje būtybėje nėra nieko, kas neturė-
tų šio panašumo, nes viskas yra pirmosios Priežasties pasekmė. Tiesa, kad žo-
džiai, kuriuos mes vartojame, kalbėdami apie kūrinius, gali išreikšti dieviškus 
tobulumus, bet tik netobulai, analogiškai ir ribotai. Tačiau jie yra daugiau ar 
mažiau tolimas dieviškų savybių aidas, kaip ir tas savybes nurodantys įvairūs 
tvariniai.

Ar prasidėjimas yra išimtis? Tai neįmanoma, nes čia nėra jokių išimčių.
Tėvas gimdo Sūnų, Dvasia kyla iš Tėvo ir Sūnaus. Šie keli žodžiai apibendrina 

Švenčiausiosios Trejybės gyvenimo ir visų tobulumų, esančių sukurtose būtybėse, 
paslaptį, nes pastarieji yra ne kas kita, kaip daugiabalsis aidas, šlovės himnas, 
įvairiaspalvis paveikslas tos pirmapradės ir nuostabiausios iš visų paslapčių. Taigi, 
pasinaudokime žodžiais, paimtais iš kūrinijos žodyno, nes neturime kitų. Bet ne-
reikia pamiršti, kad tai labai netobuli žodžiai.

Kas yra Tėvas? Kokia Jo esmė? Tai gimdymas amžinai. Jis gimdo Sūnų nuo 
pradžios ir amžinai.

Kas yra Sūnus? Pagimdytasis amžinai, nuo amžinybės. Jis pagimdytas Tėvo.
Kas yra Dvasia? Tėvo ir Sūnaus meilės vaisius. Sukurtosios meilės vaisius 

yra sukurtasis (naujos būtybės) prasidėjimas. O pačios meilės, sukurtosios meilės 
provaizdžio, vaisius yra ne kas kita, o tyras prasidėjimas. Kaip tik Dvasia ir yra 
nesukurtas, amžinas prasidėjimas, kiekvienos naujos gyvybės pradėjimo visatoje 
pirmavaizdis.

Taigi Tėvas gimdo Sūnų, Sūnus yra gimdomas, Dvasia yra pradedama — tuo 
šie Asmenys skiriasi vienas nuo kito, o vienija juos ta pati prigimtis, t. y. jų dieviš-
koji esmė.

Taigi Dvasia yra švenčiausiasis prasidėjimas, be galo šventas, nesuteptas.
Visoje visatoje randame veiksmą ir atoveiksmį. Atoveiksmis lygus veiksmui, 

bet jam priešingas: išvykimas ir sugrįžimas; tolinimasis ir artinimasis, atsiskyri-
mas ir susijungimas. Tai niekas kita, kaip Švenčiausiosios Trejybės atvaizdas kū-
rinijos veikime. Susijungimas — tai meilė, kurianti meilė. Ne kitaip pasireiškia ir 
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Dievo veikimas į išorę: Dievas tveria visatą — tai lyg atsiskyrimas. O kūriniai savo 
tobulumą pasiekia paklusdami Dievo duotam prigimtiniam įstatymui — tapdami 
į Jį panašūs. Protingi kūriniai myli Dievą sąmoningai, ir šioje meilėje vis labiau su 
Juo susijungia ir „grįžta pas Jį“. Būtybė, sklidina šios meilės Dievui, yra Nekaltoji, 
ta, kurioje nėra nė menkiausios nuodėmės dėmės, kuri niekada nebuvo nutolusi 
nuo Dievo valios. Neapsakomu būdu ji yra suvienyta su Šventąja Dvasia kaip Jos 
sužadėtinė, bet „sužadėtinė“ nepalyginamai tobulesne prasme, nei šis žodis gali 
išreikšti kalbant apie kūrinius.

Koks šis susivienijimas? Tai pirmiausia vidinė jos esmės vienybė su Šventosios 
Dvasios esme. Šventoji Dvasia gyvena joje nuo pirmos jos egzistavimo akimirkos, 
visada ir visą amžinybę.

Kuo pasireiškia šis Šventosios Dvasios gyvenimas Marijoje? Joje Šventoji 
Dvasia yra pati meilė, Tėvo ir Sūnaus meilė, meilė, kuria Dievas myli save patį, 
Švenčiausiosios Trejybės meilė, vaisinga meilė, Prasidėjimas. Tarp kūrinių, sukurtų 
pagal Dievo paveikslą, santuokinės meilės vienybė yra pati intymiausia. Šventasis 
Raštas sako, kad vyras ir moteris tapo du viename kūne, ir Viešpats Jėzus pabrė-
žia: „Todėl dabar jie yra nebe du, bet vienas kūnas“ (Mt 19, 6). Nepalyginamai 
intymesniu, gilesniu, esmingesniu būdu Šventoji Dvasia gyvena Nekaltosios sieloje, 
jos būtybės gelmėse ir daro ją vaisingą nuo pat pirmos jos prasidėjimo akimirkos, 
visą jos gyvenimą ir visą amžinybę.

Tai Amžinasis Nekaltasis Prasidėjimas jos sielos įsčiose — o jos Nekaltasis 
Prasidėjimas nekaltai priima dieviškąją gyvybę. Skaisčios Marijos kūno įsčios yra 
skirtos Jai vienai (Šventajai Dvasiai) ir iš Jos laike (nes visi materialūs dalykai atsi-
randa laike) gauna dievišką Dievo-Žmogaus gyvybę.

Grįžimas pas Dievą — lygiavertė, bet priešinga reakcija, vykstanti tuo pačiu 
būdu kaip sukūrimo akte, tik kita kryptimi. Sukūrimo kelias eina iš Tėvo per Sūnų 
ir Šventąją Dvasią; o čia [Įsikūnijime] per Dvasią Sūnus tampa kūnu jos įsčiose ir 
per Jį meilė grįžta pas Tėvą.

O ji (Nekaltoji), įpinta į Švenčiausiosios Trejybės meilę, nuo pirmos savo eg-
zistencijos akimirkos visai amžinybei tampa Švenčiausiosios Trejybės papildymu.

Šventosios Dvasios susijungime su Marija meilė vienija ne tik šias dvi būtybes; 
galėtume pasakyti, kad viena būtybė yra visa Palaimintosios Trejybės meilė, o kita 
— visa kūrinijos meilė. Todėl šioje vienybėje susijungia dangus ir žemė; visas dan-
gus ir visa žemė, visa amžinoji meilė ir visa sukurtoji meilė, ir tai yra bet kokios 
meilės viršūnė.
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Lurde Nekaltoji nebesivadina „Nekaltai Pradėtąja“, bet, kaip pasakoja 
šv.  Bernadeta: „Ponia stovėjo ant laukinių rožių krūmo lygiai taip, kaip atvaiz-
duota Stebuklingame medalikėlyje. Kai paklausiau trečią kartą, jos veidas tapo 
labai rimtas ir įgavo gilaus nusižeminimo išraišką. Ji sudėjo rankas tarsi maldai, 
pakėlė jas prie krūtinės, pažvelgė į dangų ir lėtai jas ištiesė, tada pasilenkė prie 
manęs ir ištarė kiek virpančiu balsu: ‚Que soy era Immaculada Councepsiou‘: ‚Aš 
esu Nekaltasis Prasidėjimas‘.“ Jei pas kūrinius žmona prisiima vyro pavardę, nes 
jam priklauso, su juo susijungia, tampa jam lygi ir susivienydama su juo tampa 
įrankiu, per kurį sukuriama nauja gyvybė, kaip dar labiau tai pritinka Šventosios 
Dvasios vardui. Nekaltasis Prasidėjimas yra vardas tosios, kurioje Šventoji Dvasia 
gyvena meile, vaisinga visai antgamtinei tvarkai.2

Nekaltoji, kuri yra taip artimai įjungta į Švenčiausiosios Trejybės gyvenimą 
ir Kristaus atpirkimo darbą, tampa visos kūrinijos grįžimo pas Dievą pradžia. 
Būtent tai ir yra tikrasis dvasinio gyvenimo pamatas. Kiekvienas, neturintis 
šio pamato, stato savo namą ant smėlio, negalinčio atsilaikyti prieš liūtis ir vė-
jus (plg. Mt 7, 24). Šv. Ignacas savo Dvasinėse pratybose kalba apie šį principą ir 
pagrindą: iš esmės jį sudaro priklausomybė nuo Dievo. Žmogų sukūrė Dievas, 
jis egzistuoja tik Dieve ir savo tikslą bei gyvenimo prasmę atranda grįždamas 
pas Dievą. Kaip tik tai yra Nekaltojo Prasidėjimo tema: Marija yra visa iš Dievo; 
iš visų būtybių ji nuo pirmos savo egzistavimo akimirkos nekaltai gyvena arti-
miausioje vienybėje su Švenčiausiąja Trejybe. Taip pat ji yra pirma ir tobuliausia 
būtybė, visiškai sugrįžtanti pas Dievą su didžiausia įmanoma meile. Negana to, ji 
yra modelis ir kanalas, kuriuo visos būtybės sugrįžta pas Dievą. Joje visa kūrinija 
sugrįžta pas Jį į namus.

Pamėginkime šiek tiek nušviesti šią didingą paslaptį. Bažnyčios Tėvai daž-
nai lygina Mariją su Siono kalnu, ant kurio nusileidžia Dievas. Dievas sukūrė 
visatą, neregimą angelų pasaulį ir regimą kosmosą; palyginkime visas būtybes 
su akmenukų krūva. Dievas taip pat sukūrė Mariją visiškai tyrą ir išrinko ją iš 
visų moterų būti Dievo Motina; ji yra kalnas, kurio papėdėje guli akmenukai. 
Dievas sukūrė šį kalną visiškai tyrą, nesuteptą, ir Jis pats nusileido ant šio kal-
no viršūnės, ir jo gelmėse tapo žmogumi. Tačiau kalno papėdėje yra prarastas 

2 1941m. vasario 17 d. rytą t. Maksimilijonas šį straipsnį padiktavo broliui Arnil-
dui. Tą patį rytą 11.50 jį areštavo Gestapas ir išvežė į Paviako kalėjimą Varšuvoje. Iš ten 
gegužės 28 d. jis buvo pervežtas į koncentracijos stovyklą Aušvice, kur rugpjūčio 14 d. mirė 
bado bunkeryje nuo nuodų injekcijos.
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pasaulis, kurį sudaro nesuskaičiuojama daugybė nusidėjėlių, suteptų smiltelių. 
Dievas-Žmogus nori mus išgelbėti, bet mūsų veidai nuo Jo nugręžti. Jis nori 
ateiti pas mus, apleistus ir vienišus, ir nuplauti mus savo krauju, bet mūsų du-
rys užsklęstos. Tad kaip kūrinys gali grįžti pas Dievą ir kurti savo gyvenimą 
ant tikro pamato? Bet žiūrėkite, šventasis kalnas pasilenkia prie mūsų, vargin-
gų sielų, ir pakelia mus aukštyn, kaip motina pakelia savo pargriuvusį vaiką. 
Ji švelniai atsuka mūsų veidus, kuriuos taip užsispyrusiai nugręžėme, taip, kad 
mūsų akys žiūrėtų į Jį, o Jo akys į mus. Ramiai ir švelniai ji nuvalo purvą, ku-
riuo užsklendėme savo sielų duris, ir jas atidaro. Jai leidžiama tai padaryti, nes 
Dievas to nori, nes Dievas ją tokią sukūrė. Nekaltasis Prasidėjimas yra oras, 
kuriuo žmogus vėl gali kvėpuoti po to, kai vos neužduso nuo užteršto pasaulio 
oro. Dabar Dievas-Žmogus gali pradėti veikti, o mums leidžiama — visada tik 
joje — atstatyti savo gyvenimą ant tiesos pamato. Tiesoje mes esame su ja su-
jungti kaip kūdikis su motina, kaip akmenėlis su dideliu kalnu — kūriniai iš 
Dievo, Dieve ir Dievui.

Šis stebuklas įvyksta ne tik krikščioniško gyvenimo pradžioje. Jos Nekaltasis 
Prasidėjimas visada yra mūsų „tyrumo“ pradžia.

Lurde Nekaltoji Mergelė atsakė šv. Bernadetai: „Aš esu Nekaltasis 
Prasidėjimas.“ Šiais žodžiais ji aiškiai patvirtino, kad ji ne tik nekaltai pradėta, 
bet yra Nekaltasis Prasidėjimas. Panašiai baltas daiktas kažkuo skiriasi nuo bal-
tumo, tobulas daiktas — nuo tobulumo. Kai Dievas kalbėjo apie save, Jis pasakė 
Mozei: „Aš esu, kuris esu“, t. y. mano esmė yra ta, kad aš visada turiu savo būtį sa-
vyje ir iš savęs, be pradžios. Priešingai, Nekaltoji Mergelė turi savo pradžią Dieve; 
ji yra tik kūrinys, prasidėjimas, bet visgi — Nekaltasis Prasidėjimas.

Kokios gilios paslaptys slypi tuose žodžiuose!3

Kitaip tariant, Dievo Motina yra ne tik pati nekalta, bet ji taip pat perduo-
da savo „nesuteptumą“ mums. Tiek, kiek ji persmelkia mūsų egzistenciją ir kiek 
mes jai priklausome, ji perkeičia mus taip, kad mes vis labiau panašėjame į ją. 
Šiuo atveju šv. Liudvikas Marija de Monforas naudoja obuolio įvaizdį:

Įsivaizduokime, kad neturtingas valstietis, norėdamas laimėti karaliaus drau-
gystę ir palankumą, nueina pas karalienę ir atiduoda jai obuolį, vienintelį savo 
turtą, kad ji pasiūlytų jį karaliui. Karalienė, priimdama kuklią valstiečio dovaną, 
deda ją ant gražaus auksinio padėklo ir įteikia karaliui nuo valstiečio. Obuolys 

3 „Miles Immaculatæ“, 1 (1938), p. 8–9. 
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pats savaime nebūtų karaliaus verta dovana, bet, įteiktas karalienės ant auksinio 
padėklo, jis tampa vertas bet kokio karaliaus.4

Šį palyginimą būtų galima vystyti toliau ir įsivaizduoti, kad valstietis atnešė 
dovanų supuvusį obuolį. Dabar Nekaltoji padeda ant auksinio padėklo šį supu-
vusį obuolį kartu su savo puikiais vaisiais. Turėdama malonę būti Nekaltuoju 
Prasidėjimu, ji perduoda savo nesuteptumą sugedusiam vaisiui, ir štai nuo jos 
prisilietimo obuolys pasikeičia ir tampa šviežias, grynas bei sveikas.

Visi mūsų pasigailėtini meilės aktai galiausiai yra nukreipti į Amžinąjį Tėvą, 
jų galutinį tikslą, bet Nekaltojoje jie įgauna nepriekaištingo tyrumo, o Sūnuje — 
begalinę vertę ir tampa verti švenčiausios Tėvo didybės! Tai apmąstydama, sie-
la dar greičiau užsidega meile Jėzui ir Marijai. Tada ji patiki savo meilės aktus 
Nekaltajai, bet ne taip, kaip įteikiame daiktus paprastam tarpininkui, bet kaip jos 
turtą, kaip besąlygišką jos nuosavybę. Taigi, Nekaltoji šiuos aktus atiduoda Jėzui 
kaip savus, nesuteptus, be dėmės, o Jis atiduoda juos Tėvui. Ir taip siela tampa vis 
labiau ir labiau susivienijusi su Nekaltąja taip, kaip Nekaltoji yra visiškai susijun-
gusi su Jėzumi, o Jėzus — su Tėvu.5

Pastaba: jeigu čia siūlomi tekstai jums per ilgi, skaitykite tiek, kiek galite, ir 
tegul tai netrukdo jums gerai melstis šią noveną.

4 Šv. Liudvikas de Monforas, Tikrasis pamaldumas Švenčiausiajai Mergeliai, § 147 
in. Auksinė knyga, Laetitia, 2008 m. 

5 Ištrauka iš nebaigtos knygos apie Nekaltąją, BMK, p. 592.
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Antroji diena 

Dangaus ir žemės Karaliene...
Šeimoje tėvai, kurie myli savo vaikus, stengiasi, kiek galėdami, patenkinti 

vaikų norus, kol tie norai vaikams nekenkia. Tuo labiau Dievas, Kūrėjas ir že-
miškųjų tėvų prototipas, nori vykdyti savo kūrinių valią, kol tai nedaro jiems 
žalos, t. y. jei toji valia neprieštarauja Jo valiai.

Niekada ir niekur Nekaltoji nenukrypo nuo Dievo valios. Ji visada mylėjo 
Dievo valią ir patį Dievą, taigi Ji yra vertai vadinama „visagale Padėjėja“; Ji daro 
įtaką pačiam Dievui, visai visatai: Ji yra dangaus ir žemės Karalienė. Danguje 
visi pripažįsta Jos meilės visagalybę. O tie angelai, kurie nepripažino Jos kaip 
Karalienės, prarado savo vietą danguje.

Ji taip pat yra ir žemės Karalienė, kadangi yra Dievo Motina. Tačiau Ji 
trokšta ir turi teisę trokšti būti kiekvienos širdies savaime pripažįstama ir myli-
ma kaip visų širdžių Karalienė, kad tokia širdis galėtų būti nuskaistinta, taptų 
nekalta kaip Jos Širdis ir būtų dar vertesnė susivienyti su Dievu, su Dievo meile, 
su Švenčiausiąja Jėzaus Širdimi.

Paaiškinimas:
Mūsų pasišventimo aktas prasideda giliu žvilgsniu aukštyn į Ją, kur 

Ji stovi nematoma prieš mus visu savo grožiu, galybe ir motiniška meile. 
Šv. Maksimilijonas nori, kad žiūrėtume į Jos sielos gilumą ir suprastume, jog 
dulkelė stovi prieš didžiulį kalną. Ji nukreipė į mus savo gailestingas akis, no-
rėdama „ištraukti mus iš tamsos į savo nuostabią šviesą“ gerokai anksčiau, nei 
mes kreipsimės į Ją su vaikiška meile. Kai Ji taps mums tokia svarbi, jog mūsų 
egoizmas ištirps, ir kai nebešvaistysime laiko smulkmenoms, bet artėsime prie 
Jos, gyvensime Joje ir Jai, tada patirsime tikrą atsidavimą.

Taigi titulas „Nekaltoji“ leidžia mums, žvelgiant į Jos giliausią būtį, pama-
tyti, kas Ji iš tikrųjų yra Dievo akyse ir savo amžinojoje būtyje.

Dangaus ir žemės Karalienė leidžia mums pažinti Jos galią visai kūrini-
jai, Jos neapsakomą didybę, prieš kurią visa visata susitraukia kaip prieš beribį 
vandenyną, kuriuo Ji yra. Mes niekada negalėsime tinkamai įvertinti Marijos 
didybės. Net jei visą kūrinijos tvarkoje atsiskleidžiančią garbę, galybę ir didybę 
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prilygintume Marijai, turėtume suvokti: Tu esi daug didingesnė! Kaip dažnai 
mums trūksta pasitikėjimo Ja, nes vis pamirštame, kokia neapsakomai didinga 
Ji yra. Dievas viską padėjo prie Jos kojų, viską ir visus! Mąstant apie Marijos 
amžinąjį grožį, taip pat svarbu mąstyti ir apie Jos karališkąjį prakilnumą, nes 
vien tik Jos galybė mus išgąsdintų, o vien tik Jos grožis galėtų lengvai nuvesti 
į jausmingumą. Bet grožis, sujungtas su karališkąja galia, pripildo sielą nuos-
tabios ir pagarbios baimės; tačiau ir atvirkščiai: galia, sujungta su grožiu, gali 
apiplėšti sielą, atimdama iš jos baimę ir drebėjimą.

Dvasiniai skaitiniai: 
„Nekaltosios karališkumas“ (p. 118–121): 

Nekaltosios veikimas mumyse pasiekia savo pilnatvę ir tobulumą tik per 
jos karališkąjį viešpatavimą.

Marija gavo iš Dievo toli siekiantį viešpatavimą išrinktųjų sieloms. Kitaip ji 
negalėtų juose susikurti buveinės, kaip Dievas Tėvas įsakė, ir negalėtų jų pradėti, 
maitinti ir gimdyti amžinajam gyvenimui kaip jų motina... Nė vieno iš tų dalykų 
ji negalėtų atlikti, jei nebūtų gavusi iš Visagalio teisių ir valdžios jų sieloms... 
Marija yra dangaus ir žemės Karalienė taip, kaip Jėzus yra Karalius savo pri-
gimtimi ir užkariavimu.1

Tėvas Kolbė aiškiai nurodo, kad Marijos karališkumas nelenktyniauja su 
Kristaus karališkumu:

Dievas yra aukščiausiasis Įstatymų davėjas ir mūsų išganymas priklauso 
nuo Jo valios įvykdymo. Nekaltoji yra Dievo Motina, bet, palyginti su Dievo to-
bulumu, ji yra be galo mažas, tik Jo valios sukurtas kūrinys.2

Tai tiesa. Bet kartu ji yra Jo tobuliausias ir švenčiausias kūrinys, kaip sako 
šv. Bonaventūras: „Dievas gali sukurti didingesnį ir tobulesnį pasaulį, bet Jis 
negali suteikti jokiam kūriniui didesnio orumo nei Marijos.“ Nekaltoji yra 
aukščiausia riba tarp kūrinių ir Dievo. Ji yra tikras Dievo tobulumo ir šventu-
mo atvaizdas.

Tobulumo laipsnis priklauso nuo mūsų valios susivienijimo su Dievo va-
lia. Kuo daugiau tobulumo, tuo didesnis susivienijimas. Kadangi Švenčiausioji 
Motina savo tobulumu pralenkia visus angelus bei šventuosius, jos valia glau-

1  Šv. Liudvikas Marija Grinjonas de Monforas, Tikrasis pamaldumas.., § 37–38.
2  „Informator Rycerstwa Niepokalanej“ 4 (1938), BMK p. 586–587. 
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džiausiai susijungusi su Dievo valia ir prie jos prisiderinusi. Ji gyvena ir veikia 
tik Dieve ir per Dievą. Todėl, kai vykdome Nekaltosios valią, mes visada vykdo-
me Dievo valią.

Sakydami, kad norime vykdyti tik Nekaltosios valią, mes ne tik nesumenki-
name Dievo garbės, bet net padidiname ją, nes taip pripažįstame Dievo visaga-
lybę ir garbiname Jį už tai, kad sukūrė tokią prakilnią ir tobulą būtybę. Panašiai 
būna, kai girdami gražų drožinį mes gerbiame menininko talentą ir juo žavimės.

Todėl galime drąsiai sakyti, kad mūsų aukščiausias ir vienintelis ketinimas 
yra kuo ištikimiau išpildyti Nekaltosios valią, kasdien vis labiau jai priklausyti 
ir leisti, kad Nekaltoji valdytų visus mūsų veiksmus. Tada būsime ištikimi jos 
riteriai.3

Taip Nekaltoji perkeičia netgi aukščiausius sielos gebėjimus: protą ir valią. 
Protas turėtų viską suvokti taip, kaip suvokia ji, mąstyti ir apie viską spręsti 
Nekaltosios šviesoje. Kita vertus, jis neturėtų matyti ir žinoti nieko, kas galėtų 
ją įžeisti.

O valia, kuri priima gyvenimo sprendimus, kuri žmogų padaro panašų 
į Dievą tuo, kad jis gali niekieno neverčiamas, laisvai ištarti taip duotam tikslui 
ir laisvai pasirinkti priemones tam tikslui pasiekti, laisvai pasiduoda Nekaltosios 
valiai per artimą ryšį su ja ir tobulą paklusnumą (žr. IV d., I ir II sk.)

Mes mėgdžiojame gerus, dorus, šventus vyrus ir moteris, bet nė vienas iš jų 
nėra tobulas. Tik ji, tyra nuo pirmos savo egzistavimo akimirkos, nepatyrė nė 
menkiausio nuopuolio. Todėl pamėgdžioti ją, artėti prie jos, būti perkeistam į ją  
— visa tai yra tobulumo viršūnė. Visi, mylėję Nekaltąją, norėjo jai priklausyti 
ir tai išreiškė įvairiais būdais. Būti Marijos tarnu, vaiku, vergu — šios idėjos 
pašventino jų gyvenimus. Tačiau jie visi norėjo tobulai jai priklausyti ir, be abe-
jo, būtų panaudoję visus kitus titulus, kokius tik galima įsivaizduoti ar kokius 
jų mylinčios širdys galėtų sugalvoti ateityje. Kai ugnis įsiliepsnoja, ji nebetelpa 
širdyje, bet veržiasi iš jos, sujudina kitas širdis, jas uždega ir jose įsiliepsnoja. 
Ji užkariauja vis daugiau ir daugiau sielų savo idealui, Nekaltajai.4

Tegul šv. Maksimilijono Kolbės gyvenimo taisyklė tampa ir Nekaltosios ri-
terio taisykle:

Pagalvok, kad esi Nekaltosios rūpestis ir visiška, besąlygiška, neribota ir 
neatšaukiama jos nuosavybė. Kas bebūtum, viskas, ką turi ar sugebi, visi tavo 

3 Ten pat.
4 Ištrauka iš nebaigtos knygos apie Nekaltąją, BMK p. 601–602.
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veiksmai (mintys, žodžiai ir darbai) ir aistros (malonūs, nemalonūs ir neutralūs 
jausmai) yra visiška jos nuosavybė. Ji su visu tuo gali daryti, kas jai patinka 
(o ne kas tau patinka). Tuo pačiu būdu visos tavo intencijos priklauso jai: ji gali 
jas keisti, papildyti ar sumažinti, kaip ji nori (nes ji niekada negali nusižengti 
teisingumui). Tu esi įrankis jos rankose ir daryk tik tai, ko ji nori: priimk viską 
iš jos rankų. Visada kreipkis į ją kaip vaikas į motiną, prašydamas pagalbos. 
Patikėk jai viską. Rūpinkis ja, jos garbe, reikalais ir pavesk jai rūpintis tavimi ir 
tavaisiais. Neprisiimk sau jokių nuopelnų, bet geriau pripažink, kad viską gauni 
iš jos. Visi tavo darbų vaisiai priklauso nuo tavo susijungimo su ja, nes ji taip 
pat yra dieviškojo Gailestingumo įrankis. Mano gyvenimas (kiekviena akimir-
ka), mano mirtis (kur, kada ir kaip) ir mano amžinybė — viskas priklauso tau, 
o Nekaltoji. Daryk su manimi, ką nori. Aš visa galiu Tame, kuris mane stiprina 
per Nekaltąją.5

5 Gyvenimo taisyklė, parašyta vienuolyne, 1920 m. vasario mėn.,  
BMK p. 369–370.
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Trečioji diena 

Nusidėjėlių Prieglobsti...
Dievas yra gailestingas, be galo gailestingas, bet Jis taip pat ir be galo teisin-

gas, todėl nepakenčia net mažiausios nuodėmės ir turi reikalauti visiško atsitei-
simo.

Brangiausiojo Jėzaus Kraujo, kuris yra begalinės vertės ir nuplauna tokias 
nuodėmes, davėjas yra Dievo gailestingumas, įsikūnijęs Nekaltojoje. Tad dėl 
svarbios priežasties mes kreipiamės į Ją kaip į „nusidėjėlių Prieglobstį“ — visų 
nusidėjėlių, net jei jų nuodėmės būtų sunkiausios ir gausiausios, net jei atrody-
tų, kad tie nusidėjėliai nebeverti jokio pasigailėjimo. Iš tiesų bet koks sielos nu-
skaistinimas yra vis naujas Jos titulo „Nekaltasis Prasidėjimas“ patvirtinimas, ir 
kuo labiau siela pasinėrusi į nuodėmę, tuo labiau pasirodo Jos nekaltumo galybė, 
paverčianti sielą balta it sniegas.

Paaiškinimas:
Titulas „nusidėjėlių Prieglobstis“ aiškiai rodo, kas Marija yra mums ir kas 

mes esame prieš Dievą — vargšai neverti nusidėjėliai. „Jei tu, VIEŠPATIE, pai-
sysi nuodėmių, — Viešpatie, kas išliks gyvas?“ (Ps 130, 3)

Mūsų pačių ir mūsų sielų istorija yra tragiška iliuzijų ir melo drama. Dievas 
mus be galo myli ir kiekvieną akimirką viską mums duoda iš meilės, bet kažin 
ar mes kada nors apie Jį susimąstome. Tačiau dar blogiau už visą abejingumą ir 
Jo nepaisymą yra tūkstančiai įžeidimų, kurie varsto Jo galvą ir širdį lyg daugy-
bė spyglių. Tokia yra mūsų būklė — neįmanoma žvelgti į švenčiausiąjį Dievo 
veidą, kuris yra „šviesa ir nėra jame tamsos“.

Bet dabar prieš mus yra galingoji Karalienė, prieš kurią milijonai angelų su 
baime puola ant kelių. Tai Ji atsigręžia į mus ir atveria savo mylintį glėbį. Jos 
šypsena tarsi magnetas traukia mane, vargingą kirminą, prie Jos ir žinau, kad 
yra vilties: Spes nostra, salve! Mūsų viltie, sveika!
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Dvasiniai skaitiniai: 
„Nekaltosios riterio veikla: kova už sielų išgelbėjimą“ (p. 52–58):

Katalikiškojo veikimo tikslas yra atversti nusidėjėlius, kovoti už sielų iš-
gelbėjimą.

Dar kartą klausiame: kokia ši kova? Kaip sutriuškinti priešą?
Iš visų jėgų stengiantis jį atversti. Tai yra misionieriškas Šventosios Motinos 

Bažnyčios planas, motyvas, dėl kurio tūkstančiai misionierių buvo pasiųsti į toli-
miausius žemės kampelius: Da animas — cetera tolle! Viešpatie, duok man sielų, 
o visa kita atimk iš manęs! Šis devizas kabojo virš šv. Jono Bosko rašomojo stalo. 
Ir iš Maksimilijono Kolbės girdime šį tvirtinimą, verčiantį susimąstyti:

Aš gyvenu tik sieloms; toks yra mano uždavinys.1

Dievas sutvėrė kiekvieną žmogišką būtybę tam, kad ji pažintų Dievą, Jį 
mylėtų, Jam tarnautų ir taip išgelbėtų savo sielą. Tai sudaro jos tikrąją laimę. 
Kai žmogus supranta, kad Dievas jį sukūrė su begaline meile, kad Kristus savo 
skausminga mirtimi ant kryžiaus išgelbėjo jį nuo amžinosios pražūties, tada jis 
nori šia laime pasidalyti su kitais ir visiems parodyti vienintelį kelią, vedantį 
į išganymą.

Ar žinote, kodėl tiek daug žmonių žemėje dar nepažįsta Dievo, Nekaltosios 
ir todėl dažnai klausia, kam gyvena šiame pasaulyje? Jie nežino, kad žmogaus 
tikslas yra Viešpats Dievas, kad viskas žemėje yra tik priemonės, padedančios 
pasiekti Dievą amžinybėje, danguje. Jie nežino, kad visų malonių Tarpininkė, 
dvasinė žmonijos Motina yra Marija, Nekaltoji, ir kad jie priartės prie Dievo 
greičiausiu ir lengviausiu keliu, jei skris pas ją ir ją mylės.2

Toks yra kiekvieno krikščionio uždavinys ir pašaukimas, o Nekaltosios 
riteriui tai yra didysis gyvenimo uždavinys, gilus širdies ilgesys, svarbiausia 
maldų bei aukų paskata.

O Nekaltoji, kada galutinai įsiviešpatausi kiekvieno žmogaus širdyje? Kada 
visi žemės gyventojai pagaliau pripažins tave savo Motina, o Dangiškąjį Tėvą 
savo Tėvu?3

Todėl Nekaltosios riteris turi aiškiai atskirti klaidą nuo klystančiojo, kaip 
sako šv. Augustinas: „Nekęsk nuodėmės, bet mylėk nusidėjėlį.“ Jis nėra abe-

1 RN („Rycerz Nepokalanej“ [Nekaltosios riteris]) 12 (1939), p. 359. 
2  Laiškas japonų studentams, 1937 m. lapkričio 4 d. 
3 Ištrauka iš nebaigtos knygos apie Nekaltąją, 1940 m. sausio mėn., spausdintas: 

Błogosławiony Maksymilian Kolbe, Wybór Pism, Varšuva, 1973 m. (nuo šiol: BMK), p. 590.
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jingas jokiam žmogui ir į vargšes suklaidintas sielas žiūri su gilia užuojauta. 
Šv. Maksimilijonas nebijojo labai draugiškai ir nuoširdžiai kalbėtis netgi su 
mirtinais Bažnyčios priešais — laisvaisiais masonais, žydais, eretikais. Ar ne 
stebuklingas žydo Alfonso Ratisbono (Alphonse Ratisbonne) atsivertimas įkvė-
pė mintį įkurti M.I.? Kiekvienos sielos vertė begalinė, todėl visos pastangos 
laimėti nors vieną sielą Nekaltajai yra vertingos. Tuo tikslu 1930 m. jis įkūrė 
Nekaltosios miestą Japonijoje; šis sumanymas buvo įgyvendintas per didelius 
kentėjimus, kryžių, jį lydėjo daugybė nusivylimų bei sunkumų, keletą kartų 
broliai jau buvo beprarandą drąsą. Kartą jis išgirdo atsivertusio jauno japono 
žodžius: „Jei jūs nebūtumėte atvykę, aš vis dar tebebūčiau pagonis!“ Ta proga 
Maksimilijonas savo riteriams rašo:

Šie žodžiai buvo tokie nuoširdūs ir kupini dėkingumo Nekaltajai ir mums, 
jos įrankiams, kad mane tuoj apėmė šitokios mintys: jeigu daugiau nė vienas 
nebūtų atsivertęs, tik šis žmogus, mūsų pastangos čia nebūtų nuėjusios perniek, 
ir mes būtume galėję paaukoti dar daugiau tik dėl vienos sielos!4

Tačiau riteris myli artimą ne paviršutiniškai,
ne dėl to, kad jis [artimas] yra užjaučiantis, naudingas, turtingas, įtakingas 

ar tiesiog dėkingas. Šie motyvai per žemi ir neverti Nekaltosios riterio. Tikroji 
meilė pakyla virš kūrinio ir kyla aukštyn į Dievą. Jame, Jam ir per Jį jis myli 
visus, gerus ir blogus, savo draugus ir priešus. Visiems jis tiesia pagalbos ranką, 
už visus meldžiasi, už visus kenčia, visiems linki gera, trokšta visų laimės, nes 
Dievas to nori5.

Sielų išganymo troškimas iš tiesų yra beribis:
Pamąstykime šiandien apie autentišką Nekaltosios riterio įvaizdį: jis neap-

riboja savo širdies, rūpindamasis tik savimi, savo šeima, artimais giminėmis, 
draugais ir tautiečiais. Jo širdyje visas pasaulis, kiekvienas žmogus, nes visi be 
išimties buvo atpirkti Jėzaus Kristaus Krauju, visi yra mūsų broliai. Jis visiems 
linki tikros laimės, apšvietimo tikėjimo šviesa, apsivalymo nuo nuodėmių ir šir-
dies, degančios meile Dievui, beribe meile. Jo svajonė — visos žmonijos laimė 
Dieve per Nekaltąją.6

Kai Nekaltosios judėjimas taip suklestėjo, kad riterių jau buvo milijonai, 
žmonės dažnai patardavo šventajam jo nebeplėsti, nebedidinti žurnalų apyvar-

4  Laiškas į Nepokalianovą, 1933 m. vasario 11 d.
5 RN 3 (1924), p. 218.
6 RN 4 (1925), p. 25–26.



29

tos. Į tai jis atsakydavo, jog negalima tenkintis pasiekta pažanga, bet kiekvieną 
dieną reikia stengtis padaryti daugiau, kad „išgelbėtum kuo daugiau sielų“.

Sielų gelbėjimas yra labai skubus reikalas. Mes turime veikti kuo greičiau, 
nes priešas niekada nemiega. Kokį karštą uolumą dėl sielų šventasis perduoda 
savo riteriams!

Įvykdyti MI uždavinį ir tai padaryti kuo greičiau, t. y. užkariauti Nekaltajai 
visą pasaulį ir kiekvieną sielą, kuri dabar gyvena arba gyvens iki pasaulio pa-
baigos, o per ją — Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai. Budėti, kad niekas neišplėštų 
Nekaltosios vėliavos iš jokios sielos ir nepaliaujamai gilinti sielų meilę Nekaltajai, 
surišti jas kuo tvirtesniais meilės ryšiais su Nekaltąja, kad jos taptų su ja viena, 
kad iš tiesų jos taptų pačia Nekaltąja, kad ji viena galėtų gyventi, mylėti ir dirbti 
jose ir per jas. Kaip ji visiškai priklauso Jėzui ir Dievui, taip ir kiekviena siela per 
ją ir joje priklausys Kristui, Dievui… Tada tos sielos taip mylės Švenčiausiąją 
Jėzaus Širdį, kaip dar niekada nemylėjo. Dievo meilė uždegs pasaulį per Mariją, 
ji įsiliepsnos ir sielos bus paimtos į dangų iš meilės.7

Aišku, kad nėra kito kelio šiam aukštam tikslui pasiekti, kaip tik per 
Nekaltąją.

M.I. tikslą taip sunku pasiekti, jog galima pagrįstai abejoti, ar iš viso įmano-
ma tai įvykdyti pasikliaujant tik prigimtinėmis jėgomis, pastangomis ir įrankiais. 
Kasdienė patirtis moko, kad Bažnyčios priešai turi daugiau prigimtinio raciona-
lumo ir, Jėzaus žodžiais tariant, yra išmintingesni už šviesos vaikus. Be to, at-
sivertimui ir išgijimui reikia malonių, nes mūsų puolusi prigimtis savaime yra 
linkusi į nuodėmę. Todėl galima pasikliauti tik pagalba iš aukščiau. Bet Dievas 
troško, kad lengviausiai prieinama ir tikriausia pagalba ateitų iš Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos... Todėl nėra kito kelio pasiekti M.I. tikslui, kaip tik visiškai ir 
amžinai atiduoti save kaip įrankį į Nekaltosios Mergelės Marijos rankas, kad ji 
viena galėtų veikti mumyse ir per mus. Čia yra M.I. esmė.8

Tačiau kaip galime išgelbėti sielas? Degdami ir uždegdami kitus, atsako 
M.I. įkūrėjas.

Šviesti savo aplinkoje, laimėti sielas Marijai, kad artimo širdis atsivertų jai, 
kad ji viešpatautų visose širdyse... — tai yra mūsų idealas!9

Uždegti meilę Nekaltajai pirmiausia savo sieloje, tada šią ugnį skleisti visur 

7 Atsiminimai, 1933 m. balandžio 23 d. 
8 RN 1 (1922), p. 102. 
9 RN 15 (1936), p. 226–227.



30

ir ją uždegti visose sielose, kurios yra ir kurios kada nors bus; kurstyti šią meilės 
liepsną savyje bei visame pasaulyje, kad ji įsiliepsnotų vis labiau ir labiau, be 
ribų — toks yra mūsų tikslas. Visa kita yra tik priemonės jam pasiekti.10

Kiekvienas, kuris pažino Nekaltąją, ją myli ir jai atsidavė,.. kiekvienas, ku-
rio rūpinimasis jos viešpatavimu sieloms verčia jį ilgėtis tos dienos, kai ir kiti 
jai atsiduos, ir kuris, savo ruožtu, daro viską, ką gali, šiam tikslui pasiekti ir 
stengiasi neatmesti jokių priemonių, kiek jam tai bekainuotų, netgi jeigu dėl to 
reikėtų šį idealą užantspauduoti savo krauju, ne, maža to, kiekvienas, kurio di-
džiausia laimė, didžiausia svajonė yra paaukoti savo gyvybę kaip deginamąją 
auką, kad jai būtų laimėtos visos sielos, aš turiu galvoje visas, kur jos bebūtų, 
kokiai tautai ar rasei bepriklausytų, ir kada begyventų, šiandien ar ateityje — 
kiekvienas toks asmuo yra tobulas Nekaltosios riteris.11

Žmogus, parašęs šiuos žodžius, paliudijo savo atsidavimą mirtimi iš mei-
lės artimui bado bunkeryje Aušvice.

Meilė padaro žmogų išradingą. Meilė sieloms nuolat atveria širdžiai nau-
jas galimybes daryti gera. Neseniai kanonizuoti Fatimos vaikai visada rasda-
vo progų padaryti naujų aukų, kad išgelbėtų sielas nuo amžinosios pražūties. 
Nekaltosios riteris taip pat įvertins jam prieinamas galimybes šiam didžiam 
tikslui pasiekti. Pati didžiausia pagalba bus išbandymai, pažeminimai, kentėji-
mai ir gyvenimo kryžiai, nes:

Asmuo, kuris su malda Nekaltajai lūpose ar kentėjimu ir liepsnojančios 
Dievo meilės ugnimi nuskaistintos širdies gelmėje daro, ką gali, kad laimėtų Jam 
kuo daugiau sielų per Nekaltąją, išlaisvintų jas nuo Piktojo galybės ir padarytų 
laimingas — tik tas asmuo pasieks pergalę.12 

10 Ištrauka iš nebaigtos knygos apie Nekaltąją, 1940 m. sausis, BMK p. 602. 
11 Ten pat, p. 605.
12 RN 4 (1924), p. 218.
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Ketvirtoji diena 

Labiausiai mylinti mūsų Motina...
Nekaltoji yra viso mūsų antgamtinio gyvenimo Motina, nes Ji yra visų ma-

lonių Tarpininkė, iš tiesų dieviškosios malonės Motina, taigi Ji yra mūsų Motina 
malonės srityje, antgamtinėje sferoje. Taip pat Ji yra labiausiai mylinti Motina, 
nes nėra taip karštai mylinčios, tokios prieraišios, tokios Dievo pripildytos moti-
nos kaip Nekaltoji, kuri visa yra dieviška.

Paaiškinimas:
„Taip karštai“ reiškia pirmiausia „mylinti be ribų“, pranokstanti bet kokią 

meilę, kad ir kokia didelė ji būtų. Ši trumpa frazė „taip karštai“ veda mus tie-
siai į Jos giliausios būties centrą. Marija yra „gražiosios meilės“ Motina, visa 
Jos būtybė yra vien atsidavimas ir mylintis gailestingumas, bet toks, kuris be 
galo viršija mūsų supratimą.

Vos tik truputį giliau įsiskverbiame į Marijos Širdį, netrukus pastebime, 
kaip mažai Ją pažįstame, kaip mažai vertiname Jos meilę ir koks silpnas yra 
mūsų tikėjimas Ja. Šv. Bernardas supranta šią meilę, kai meldžiasi, jog „ nėra 
girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos 
ir prašosi užtariamas“.

Taip labai Ji mus myli!
Titulas „Motina, kuri mus taip karštai, taip neapsakomai ir taip be galo 

myli“ turbūt yra gražiausias iš visų ir labiausiai jaudinantis širdį. Viskas 
Marijoje kalba apie meilę. Suklupkite prieš Jos atvaizdą, statulą ir kontem-
pliuokite Ją: Jos akys kupinos meilės liepsnų, Jos besišypsančiame veide visiško 
motiniško atsidavimo vaikui išraiška, tarsi Jai niekas daugiau neegzistuotų že-
mėje. Ji ištiesia savo tyriausias rankas mūsų nešvarių rankų link, kad pakeltų 
mus aukštyn į savo šviesą.

Jos kojos niekada nepavargsta bėgti paskui savo pasiklydusius vaikus, kad 
Ji galėtų pasibelsti į jų duris ir maldauti, jog jie leistųsi JOS išgelbstimi.

Visa tai yra Jos didžiausio geranoriškumo mums išraiška. Galiausiai štai 
Jos nekaltoji Širdis, kuri plaka kiekvienam iš mūsų su begaliniu ilgesiu ir 
skausmu. Ji užjaučia kiekvieną skausmą, kiekvieną kenčiančią sielą, kiekvie-
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ną sudaužytą širdį! Ir pagaliau kontempliuokite Ją, puikią ir tobulą, kokia Ji 
pasirodė Gvadalupėje, Rue du Bac [Paryžiuje], La Salete, Fatimoje ir t. t. Tad 
kontempliuokite Jos statulą, Jos paveikslą miegamajame ir kartokite: „Meilė! 
Tik meilė! Viskas meilė! Motina, Tu taip mane myli!“

Dvasiniai skaitiniai:
„Per Mariją pas Jėzų“ (p. 91–96): 

Sukrečianti šv. Maksimilijono dabartinės pasaulio būklės analizė parodo, 
viena vertus, tamsos jėgų pranašumą, kita vertus, katalikų silpnumą bei apsnū-
dimą ir iš čia kylančius pavojus Bažnyčios išlikimui bei sielų išganymui. Šiandien 
pirmųjų stiprybė virto visas žmogaus gyvenimo sritis apimančia diktatūra, o an-
trųjų tapo labai mažai, ir jie patys — silpni ir mūšyje nepatikimi. Nedaug be-
reikia, kad „pragaro vartai nugalėtų Bažnyčią“. Į ką reikėtų orientuotis siekiant 
išvengti pačių blogiausių pasekmių, kad priešai visiškai nesuniokotų Bažnyčios? 
Žodžiai „riterija“, „misija“, „mūšis“, „atvertimas“, „Viską atnaujinti Kristuje“ yra 
labai skambūs. Būna laikotarpių, kai atrodo, jog visos pastangos tuščios. Ne tik 
nesimato pergalių, bet dažnai ir riteriai būna tokie silpni, jog kartais ar net daž-
nai atsiduria priešo stovykloje ir dezertyruoja, nes, užuot sekę Kristumi, priima 
priešo taktiką ir nugrimzta į „kūno pageidimus, akių pageidimus ir gyvenimo 
puikybę“ (1 Jn, 2, 16). Ar tokie laikotarpiai nesukelia nevilties?

Dievas pažadėjo mums tik vieną asmenį, kuris sutriuškins šėtono galvą; 
tik vienai moteriai suteikta galia sunaikinti visas erezijas visame pasaulyje, 
tik vienas asmuo veda į tikrą pergalę — Švenčiausioji Mergelė Marija. Ją ver-
tinti, mylėti, visiškai jai priklausyti ir vykdyti tik jos valią yra MI esmė, sė-
kmės paslaptis ir iš čia — jos išskirtinė svarba šiame apokaliptiniame amžiu-
je. Pas Jėzų per Mariją! Tai viena svarbiausių krikščionio gyvenimo aksiomų, 
padedančių suprasti, kokia reikalinga Marija mūsų išganymui. Būdamas stu-
dentu Romoje, Maksimilijonas įsitikino jos galybe. 1918 metų sausį savo ap-
mąstymuose jis pasižymėjo: „Aš visa galiu Tame, kuris mane stiprina — per 
Nekaltosios rankas!“ Jis nieko nepašalina iš didžios šv. Pijaus X programos, 
tik prideda reikalingą sąlygą, kuri viena gali padaryti šią programą veiks-
mingą: „Omnia restaurare in Christo per Immaculatam“ („Viską atnaujinti 
Kristuje per Nekaltąją“)1.

1 Pastabos mąstymui, 1919 m. lapkričio 17 d., BMK, p. 409. 
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Norėdamas mus išgelbėti, Dievas davė viską: dieviškąją tiesą, dieviškąjį 
gyvenimą, savo Sūnų, netgi iki kryžiaus mirties, iš jos gimstančius sakramen-
tus, taip pat nesuskaičiuojamas malones.

Ką dar galėtum man duoti, o Dieve, atidavęs save, kad taptum mano nuo-
savybe? Tavo Širdis, degdama meile man, pasiūlė dar vieną dovaną: taip, dar 
vieną! Tu pareikalavai, kad mes taptume vaikais, jei norime įeiti į Dangaus ka-
ralystę. Bet Tu žinai, kad vaikui reikia motinos. Tu pats įsteigei šį meilės įstaty-
mą. Tavo gerumas ir gailestingumas davė mums Motiną — Tavo gerumo ir be-
galinio gailestingumo įsikūnijimą. Ant kryžiaus, Golgotoje, Tu pavedei mus jai ir 
ją mums... ir nutarei, o mylintis Dieve, kad ji bus visagalė Užtarėja ir visų Tavo 
malonių Tarpininkė. Tu nieko neatsisakai jai suteikti, nes ji niekada neatsisakė 
vykdyti Tavo valios.2

Kodėl mūsų dvasiniame gyvenime jai paskirtas toks svarbus vaidmuo? 
Nes Dievas to paties norėjo ir dėl savęs:

Laiko pilnatvėje, kai Kristus turėjo ateiti, triasmenis Dievas sutvėrė sau 
nekaltą Mergelę, pripildė ją malonių ir apsigyveno joje („Viešpats su tavimi“). 
Ši  Švenčiausioji Mergelė taip sužavėjo Dievo Tėvo širdį savo nuolankumu, jog 
Jis davė jai savo vienatinį Sūnų, kad šis būtų ir jos Sūnus; Dievas Sūnus atė-
jo į jos mergeliškas įsčias, o Dievas Šventoji Dvasia suformavo joje švenčiausią 
Dievo-Žmogaus kūną. Žodis tapo kūnu kaip Dievo ir Nekaltosios meilės vaisius. 
Taigi, jos pirmagimis tapo Dievu-Žmogumi, ir sielos atgimsta Kristuje vieninte-
liu būdu — per Dievo meilę Nekaltajai ir Nekaltojoje. Ir joks žodis, joks tobulu-
mas ar malonė netampa kūnu, jokioje sieloje netampa tikrove kitaip, kaip tik per 
Dievo meilę Nekaltajai.3

„Aš daviau jums pavyzdį, ir kaip aš jums darau, taip ir jūs darykite.“ Kokį 
pavyzdį mums duoda Išganytojas?

Tada į žemę atėjo Atpirkėjas, Dievas-Žmogus Jėzus, ir pradėjo savo misiją, 
savo mokymą apie kelią į dangų. Kaip Jis pradėjo? Jis tapo priklausomas nuo 
Nekaltosios, kaip vaikas yra priklausomas nuo motinos, trisdešimt savo žemiš-
kojo gyvenimo metų gerbė savo Motiną ir tiesiogiai tarnavo jai visame kame, 
taip vykdydamas Dievo valią. Nuo tos akimirkos nė vienas, kuris nenori gerbti 
Nekaltosios vadovaudamasis Jo pavyzdžiu, netampa panašus į Jėzų.4

2 RN 8 (1929), p. 328.
3 Ištrauka iš nebaigtos knygos apie Nekaltąją: BMK, p. 600. 
4 „Informator Rycerstwa Niepokalanej“ 4 (1938), p. 34.
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Jėzus Kristus, Dievas-Žmogus, tikras Dievas, antrasis Švenčiausiosios 
Trejybės Asmuo, yra tikras jos vaikas. Ji yra tikra Jo Motina. Jis laikosi ketvirtojo 
įsakymo: gerbia savo Motiną. Kaip sūnus niekada nesiliauja buvęs savo motinos 
sūnus, taip ir Jėzus visada bus jos Sūnus, o ji amžinai bus Jo Motina. Jis gerbs 
ją amžinybėje. Kadangi Jis gerbė ją nuo amžinybės ir gerbs ją visą amžinybę, 
niekas, nei angelas, nei žmogus, negali prie Jo prisiartinti, tapti į Jį panašus, iš-
gelbėti ir pašventinti savo sielą, jei jos negerbia.5

Gilesnė šio dieviškojo nutarimo atsiradimo priežastis yra ta, kad dėl nu-
puolimo „ištremtieji Ievos vaikai“ nebesugeba patys atsakyti į Dievo meilę. Tik 
jiems vėl turint motiną, kuri yra tokia tyra, galinga ir šventa, kad gali pagim-
dyti juose dievišką gyvenimą, tada vėl atsiranda galimybė sugrįžti pas Dievą:

Niekas iš to, kas ribota, negali mūsų patenkinti. Tik Dievas gali būti mūsų 
tikslas: pažinti, mylėti ir turėti Dievą, būti susijungus su Juo, būti pakeistam į Jį, 
sudievintam, tapti kaip Dievas-Žmogus. Kadangi tik Dievas yra begalinis, kyla 
klausimas: ar ribota būtybė kada nors pasieks šį amžinąjį tikslą? Pamąstykite, 
kad netgi „teisusis nusideda septynis kartus per dieną“.

Taigi, į pasaulį ateina Nekaltoji, kuri yra be menkiausios nuodėmės dėmės, 
Dievo rankų šedevras, pilna malonės. Triasmenis Dievas pažvelgia į savo tarnai-
tės žemumą, nuolankumą „ir didžių dalykų padaro jai Visagalis“. Dievas Tėvas 
duoda jai savo Sūnų, kad šis būtų jos Sūnus... Nekaltoji tampa Dievo Motina. 
Nuo dabar Dievo vaikai bus formuojami pagal Dievo Sūnaus, begalinio Dievo-
Žmogaus pavyzdį, kopijuojant Dievo-Žmogaus savybes, ir sielos sieks šventumo, 
sekdamos Kristų. Kuo tiksliau žmoguje atsispindi Kristaus atvaizdas, tuo labiau 
jis priartėja prie Dievybės, tuo labiau sudievinamas. Kas nenori, kad Nekaltoji 
būtų jo motina, tas neturės ir Kristaus savo broliu, ir Dievas Tėvas nepasiųs 
jam savo Sūnaus ir Jo Sūnus neateis į jo sielą, ir Šventoji Dvasia savo malonė-
mis neįjungs jo į mistinį Kristaus Kūną, nes visa tai vyksta Nekaltojoje Marijoje, 
kuri yra pilna malonės, ir tik joje. Nes jokia kita būtybė nėra nei nekalta, nei 
pilna malonės ir todėl yra neverta turėti „Viešpatį su savimi“. Ir kaip pirmagi-
mis Dievas-Žmogus buvo pradėtas ne kitaip, kaip tik atsiklausus dangiškosios 
Mergelės sutikimo, taip negali būti kitaip ir žmogiškoms būtybėms, kurios vi-
sada turi sekti Jo pavyzdžiu. Jos įsčiose siela turi būti atgimdyta pagal Jėzaus 
Kristaus modelį. Savo malonės pienu ji turi maitinti sielas, jas apglėbti ir au-

5 Ištrauka iš nebaigtos knygos, op. cit., p. 601.
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ginti, kaip maitino, glamonėjo ir išaugino Jėzų. Prie jos kojų siela turi išmokti 
pažinti Jėzų ir Jį mylėti. Iš jos širdies siela turi semti meilę Jam, jos širdimi siela 
turi Jį mylėti ir su jos meile ji turi būti prie Jo priderinta.6 

1917 m. birželio 13 d. Dievo Motina Fatimoje pasakė: „Mano Nekaltoji 
Širdis bus jūsų prieglobstis ir kelias, vedantis jus pas Dievą.“ Ji yra greičiausias, 
tikriausias ir kilniausias kelias į šventumą.

Jei tik ji ateina į sielą, kad ir kokia ši būtų varginga, sutepta nuodėmių ir 
ydų, ji neleidžia tai sielai pražūti, bet meldžia jai proto apšvietimo ir tvirtos va-
lios malonės, kad siela galėtų susimąstyti apie save ir pakilti iš nuodėmių. Per 
Nekaltąją Mariją pas Jėzų — toks mūsų devizas, kurį arkivyskupas Sapiega 
(Sapieha), laimindamas MI, išreiškė šiais žodžiais: „Visa širdimi mes laiminame 
Nekaltosios Riterijos narius; kovodami po Dievo Motinos vėliava, tegul jie pade-
da Bažnyčiai atvesti visą pasaulį prie Jėzaus kojų“.7

Pažinti ją, pasiaukoti jai, gyventi joje, dirbti per ją — štai tikros pergalės 
paslaptis. „Pabaigoje mano Nekaltoji Širdis triumfuos!“

6 Ten pat, p. 613–614. 
7 RN 4 (1925), p. 130–132. 
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Penktoji diena 

Dievas panoro patikėti Tau visą malonės tvarką... 
Kartais šeimoje tėvas džiūgauja, kai motina sulaiko jo ranką, besiruošiančią 

bausti vaiką, nes to reikalauja teisingumas, bet ją sustabdo gailestingumas. Ne 
be priežasties teisingumas yra sulaikomas. Taip pat Dievas, nenorėdamas mūsų 
bausti, duoda mums dvasinę Motiną, kurios įsikišimui Jis niekada nesipriešino. 
Štai kodėl šventieji sakė, kad Jėzus pats sau pasiliko tik teisingumą, o visą gailes-
tingumą patikėjo Nekaltajai.

Paaiškinimas:
Mes žinome titulą „gailestingumo Motina“. Nekaltoji yra mūsų Atpirkėjo, 

kurio visas išganymo darbas yra nesibaigianti gailestingumo srovė, Motina. 
Tačiau šv. Maksimilijonas pakelia tai į aukštesnį lygmenį remdamasis 
šv.  Bernardu, kuris ypač sieja Marijos paslaptį su dieviškuoju gailestingumu. 
Dievas yra teisingas, nes Jis yra šventas. Begalinis Dievo šventumas reika-
lauja, kad visa tamsa užleistų vietą amžinajai šviesai. Nuodėmė negali egzis-
tuoti Dievo akivaizdoje. Gėris turi būti apdovanotas, o blogis — nubaustas. 
Teisingumas reikalauja, kad skola būtų išmokėta iki galo. Tačiau Dievo gailes-
tingumas pasireiškia tuo, kas Jis nepasigailėjo net savo Sūnaus, bet paaukojo Jį 
už mus visus, kad būtų atsiteista teisingumui. Mes nusidėjome — Kristus moka 
mūsų skolas, mes padarėme nusikaltimą — Kristus prisiima bausmę. Dabar 
Kristus dovanoja savo Motinai gražiausią savo privilegiją, giliausią savo meilės 
mums išraišką kaip vertingiausią Jos karūnos brangakmenį. Tad Marija gali 
būti vien gailestingumas. Ji visiškai palieka teisimą, šventumo ir teisingumo 
reikalavimus savo Sūnui. Ji pati yra vien gailestinga kaip motina, maitindama 
nelaimingą, purviną vargšą, kuriuo mes esame.

Dvasiniai skaitiniai:
„Nekaltosios reikšmė paskutiniais laikais“ (p. 181–199):

Ypatingas vaidmuo, kurį Viešpats paskyrė Švč. Mergelei Marijai paskuti-
niais pasaulio istorijos laikais, yra nenuginčijamas faktas. Viena vertus, turė-
tume pabrėžti nepaprastą katalikų mokymo apie jos asmenį ir misiją vystymą-
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si (tai vadinama mariologija), kita vertus, ji pati vis dažniau įsikiša į pasaulio 
istoriją per įvairius apsireiškimus, kuriuos Bažnyčia atidžiai ištyrinėjo ir pa-
skelbė esant autentiškus. Kartu iškyla vadinamieji marijiniai šventieji, kurių 
gyvenimas, raštai ir darbai gali būti paaiškinami tik ypatingu Dievo Motinos 
įsikišimu ir kurie tarnauja jai kaip įrankiai įgyvendinant labiausiai stulbinan-
čius sumanymus Bažnyčios istorijoje. Dėl šių priežasčių katalikų marijinis 
pamaldumas vis labiau augo, duodamas gausių švento gyvenimo vaisių ir su-
teikdamas žmonėms drąsos lemiamai kovai su bet kokios rūšies blogiu: erezija, 
amoralumu ar netgi bedieviškomis santvarkomis.

Mariologijos vystymasis
Ankstyvaisiais Bažnyčios amžiais pamaldumas Marijai buvo ypač gy-

vas. Tai liudija nesuskaitoma daugybė ištraukų iš Bažnyčios Tėvų darbų. 
Jau II amžiuje šv. Justinas1 ir šv. Ireniejus2 mokė, kad ji yra naujoji Ieva, drau-
ge su naujuoju Adomu bendradarbiaujanti sielų išganyme. Didieji Bažnyčios 
Tėvai: šventieji Efremas, Ambrozijus, Augustinas, Kirilas Aleksandrietis, 
Germanas Konstantinopolietis ir Jonas Damaskietis gerbia ją kaip nekaltai 
pradėtą Mergelę. Tačiau dažniausiai Mariją Bažnyčios Tėvai aukštino kaip 
Theotokos, Dievo Gimdytoją. Efezo Susirinkimas (431 m.) paskelbė pirmąją 
dogmą apie Mariją: „Jei kas neišpažins, kad Dievas tikrai yra Emanuelis ir to-
dėl Švenčiausioji Mergelė yra Dievo Motina, ... tebūnie atskirtas“3. Bažnyčios 
Tėvų marijinis dvasingumas geriausiai išlaikytas Rytų dieviškoje liturgijoje: 
Akathistos himnas yra Theotokos garbei skirta ilga litanija, vaizduojanti kie-
kvieną Marijos tobulumo ir didybės aspektą.

Marijinis pamaldumas naują postūmį gavo XIII amžiuje, įvedus Rožančių, 
kurį, kaip moko Tradicija, šv. Dominykas gavo tiesiogiai iš Dievo Motinos. 
Be to, 1251 m. palaimintasis Simonas Stokas, karmelitų ordino reformuotojas, 
iš Dievo Motinos gavo Karmelio Švč. M. Marijos škaplierių. Tai sutrumpin-
tas abitas, kurio nešiojimas pelno daug malonių, tarp jų ir pačią didžiausią: 
„Kas mirs, nešiodamas šį abitą, bus apsaugotas nuo pragaro ugnies.“ Teologinė 

1 Dialogas su žydu Tryfu, apie 155 m., J. P. Migne, Patrologiae cursus completus: 
Series graeca, Paryžius, 1857 m. (nuo šiol: MG), 6, 713. Žr. taip pat M. J. Rouet de Journel, 
Enchiridion Patristicum, rinktinė 142.

2 Adversus haereses 3, 22, 4 (apie 170 m.), MG 7, 959.
3 Denzinger-Schoenmetzer, Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declaratio-

num (nuo šiol: DS), nr. 252, Freiburgas, 1965 m.
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pranciškonų tradicija ypač stengėsi tyrinėti ir skleisti Nekaltojo Marijos 
Prasidėjimo paslaptį.

Mariologijos vystymasis pilną reikšmę įgavo tik XIX amžiuje, 1854 m. 
Šventajam Tėvui palaimintajam Pijui IX paskelbus Nekaltojo Prasidėjimo 
dogmą bulėje Ineffabilis Deus4. Remdamiesi šia dogma, teologai išplėtojo 
Marijos dvasinės motinystės doktriną. Popiežius šv. Pijus X enciklikoje Ad 
diem illum rašo:

Niekas taip gerai nepažįsta Kristaus, kaip Jo Motina, todėl niekas negali 
būti geresnis vadovas ir mokytojas kelyje į Kristaus pažinimą, ir niekas ne-
gali užmegzti stipresnio ryšio tarp Kristaus ir žmonijos... Taigi ji yra ir mūsų 
Motina. Tose pačiose tyriausios Motinos įsčiose Kristus prisiėmė fizinį kūną 
ir susijungė su savo dvasiniu Kūnu, sudarytu iš visų tų, kurie Jį įtikės... Todėl 
mes visi, kurie esame susijungę Kristuje, kaip sako apaštalas (Ef 5, 30), esa-
me nariai Jo Kūno, išėjusio iš Marijos įsčių, iš kūno, kuris sudaro vienybę su 
Galva.5

Vėliau iš Nekaltojo Prasidėjimo dogmos kilo pamaldumas Nekalčiausiajai 
Marijos Širdžiai. Popiežius Pijus XII ne tik įtraukė šią Dievo Motinos šven-
tę į  liturginį kalendorių kaip aukštos klasės šventę (antra klasė), bet taip pat, 
užbaigdamas savo encikliką Mystici Corporis Christi6, paaukojo visą žmo-
niją Nekaltajai Marijos Širdžiai. Leonas XIII (enciklikoje Octobri mense7), 
šv. Pijus X (enciklikoje Ad diem illum8) ir Pijus XII (enciklikoje apie visuotinį 
Marijos karališkumą, Ad caeli Reginam9) kalba apie Mariją kaip apie visų ma-
lonių Tarpininkę.

1950 m. lapkričio 1 d. popiežius Pijus XII apaštalinėje konstitucijo-
je Munificentissimus Deus paskelbė Marijos Ėmimo į dangų su kūnu ir sie-
la dogmą10. Ruošiantis Vatikano II Susirinkimui, centrinė komisija iš vysku-
pų gavo virš 600 vota (pasiūlymų, pateiktų apsvarstyti Susirinkimui) prašant, 
kad kitas visuotinis Susirinkimas ypatingu būdu paskelbtų mokymą apie 
Švenčiausiąją Mergelę Mariją. 311 vota reikalavo paskelbti Marijos, visų ma-

4 DS 2803.
5 DS 3370.
6 Pijus XII, enciklika Mystici Corporis Christi, AAS 35 (1943) 193–248.
7 DS 3274–3275.
8 DS 3370–3371.
9 DS 3916–3917.

10 DS 3900–3904.
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lonių Tarpininkės, dogmą, 127 — kitų dogmų apibrėžimą, pavyzdžiui, apie 
Mariją kaip Bendraatpirkėją11.

Naujoji teologija ir posusirinkiminės reformos sudavė mirtiną smūgį dok-
trinos apie Dievo Motiną vystymuisi. Tarpreliginiame dialoge su nekrikščio-
niškomis religijomis nėra vietos Marijai, o marijinės dogmos yra suklupimo 
akmuo ekumenizmui ir protestantams. Galima būtų tarti, kad bent jau santy-
kiuose su Stačiatikių Bažnyčia Dievo Motina nesukels jokių problemų, bet čia 
irgi susiduriame su daugybe kliūčių — stačiatikiai nepripažįsta jokios Katalikų 
Bažnyčios dogmos, paskelbtos po pirmųjų septynių ekumeninių susirinkimų. 
Šių išpuolių prieš mariologiją išdava yra pavojus, kad daugelio katalikų pamal-
dumas Marijai taps vis labiau atsietas nuo savo dogminio pagrindo ir nusiris 
į subjektyvų sentimentalumą. Taip daugelis tampa netikrų ar net eretiškų „ap-
sireiškimų“ (pvz., Olavoje ar Medjugorėje) aukomis.

Didieji marijos apsireiškimai
Vystantis katalikiškam mokymui apie Dievo Motiną, pati Marija vis daž-

niau ir iškilmingiau pasirodydavo savo vaikams. Bažnyčios istorijoje visada 
būta tokių apsireiškimų, kurių pagrindinis tikslas buvo susijęs su regėtojo as-
meniniu santykiu su Marija arba tai buvo pranešimai tam tikram ordinui, ša-
liai ar tikinčiųjų grupei. Pasaulinę reikšmę turintys didieji apsireiškimai prasi-
deda moderniaisiais amžiais. Regis, kuo įnirtingesnė kova vyksta žemėje prieš 
Dievo ir Bažnyčios teises ir kuo labiau plinta masoniška materializmo bei libe-
ralizmo dvasia, tuo dažniau pasirodo pati Dievo Motina, kad sustiprintų kata-
likų tikėjimą ir suteiktų katalikams reikalingą pagalbą nuo gręsiančių pavojų.

GVADALUPĖ (1531 m.). Tuo metu, kai beveik aštuoni milijonai krikš-
čionių Vakarų Europoje atsiskyrė nuo Katalikų Bažnyčios dėl protestantiškų 
erezijų, Dievo Motina pasirodė šv. Chuanui Diegui 1531 m. gruodžio 9, 10 ir 
12 dienomis Meksikoje ant Tepejako kalvos. Ji pageidavo, kad toje vietoje būtų 
pastatyta šventovė, kurioje „aš parodysiu žmonėms visą savo meilę, gailestin-
gumą, pagalbą ir rūpestį“. Kai vyskupas pareikalavo iš jos ženklo, patvirti-
nančio apsireiškimo tikrumą, ant Chuano Diego apsiausto, kuriuo apsisiautęs 
jis rinko rožes, Dievo Motinos jam duotas apsireiškimo metu, buvo įspaus-

11 Analyticus conspectus consiliorum quae ab episcopis et praelatis data sunt, t. I, 
Roma, 1960 m. 
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tas stebuklingas Marijos atvaizdas. Stebuklingas atvaizdas yra pamaldumo 
į Gvadalupės Mariją puošmena. Meksikos katedros archyvuose yra tūkstančių 
stebuklų, įvykusių Gvadalupės Švč. Mergelės užtarimu, aprašymai ir liudiji-
mai. Iki apsireiškimo Lotynų Amerikoje, nežiūrint didelių misionierių pastan-
gų, buvo labai nedaug atsivertimų. Dėl pamaldumo stebuklingam apsiausto 
atvaizdui, kurį indėnai pripažino kaip Marijos pergalės prieš jų stabus ženklą, 
per labai trumpą laiką12 atsivertė daugiau nei dešimt milijonų žmonių, o vėliau 
visa Pietų Amerika tapo katalikiška.

STEBUKLINGASIS MEDALIKĖLIS (1830 m.). Viena iš Prancūzų revo-
liucijos pasekmių buvo vis didėjantis krikščioniškų socialinių papročių smu-
kimas visose Europos šalyse. 1830 m. Prancūzijos sostinėje įsiliepsnojo nauja 
revoliucija (Paryžiaus komuna), kurią galima pavadinti artėjančio socializ-
mo šaukliu. Tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, būtent Paryžiuje, vincentie-
čių Gailestingumo Dukterų vienuolyno koplyčioje Rue de Bac gatvėje Dievo 
Motina pasirodė novicijai Kotrynai Laburė. Marija prašė maldos ir atgailos, 
kad būtų atsiteista už bedievystėje ir amoralume žūstančių žmonių nuodėmes. 
Per antrąjį pasirodymą Kotryna pamatė, kaip apie Švenčiausiąją Mergelę atsi-
rado šviečiantis ovalas, ant kurio puslankiu aukso raidėmis buvo įrašyta: „Be 
gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo 
pagalbos.“ Švenčiausioji Mergelė seseriai Kotrynai įsakė: „Tebūna pagal šį pa-
vyzdį išlietas medalikėlis. Tie, kurie nešios šį medalikėlį, gaus daug malonių. 
Bus išlieta gausybė malonių tiems, kurie su pasitikėjimu ji nešios!“ Po daugy-
bės sunkumų pirmieji medalikėliai buvo nulieti 1832 m. Medalikėlis vadina-
mas stebuklinguoju dėl nesuskaičiuojamos daugybės stebuklų, įvykusių po to 
ir tebevykstančių iki šiol: atsivertimų, pagijimų, antgamtinės pagalbos13.

LA SALETAS (1846 m.). „Uždarykite religiją zakristijoje“. Su šiuo šūkiu 
visas viešasis gyvenimas buvo sistemingai sekuliarizuojamas, t. y. Kristus 
nebeturėjo viešpatauti viešosiose ir vyriausybinėse įstaigose. Naujieji konsti-
tuciniai tautų įstatymai nuo šiol remiasi ne dieviškuoju įstatymu, o žmogaus 

12 T. Anticolli, S. J., La virgen del Tepeyac: Compedio Historico-Critico [„Tepejako 
Mergelė: Istorinis ir kritinis kompendiumas“], p. 45.

13 Žr. Werner Durrer, Der Siegeszug der Wunderbaren Medaille [„Stebuklingojo me-
dalikėlio triumfas“], Jestetten, 1993 m.
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teisėmis, kurias skelbia Prancūzų revoliucija. Paprastiems žmonėms ši seku-
liarizacija regimai pasireiškė kaip Bažnyčios priesakų, susijusių su katalikų 
viešuoju gyvenimu: sekmadienio šventimu, draudimu skaityti ir pardavinėti 
bedieviškas bei amoralias knygas ir t. t., slopinimas. Pačioje Bažnyčioje (ypač 
Prancūzijoje) atsirado liberalioji katalikybė, padariusi įtaką daliai kunigų. 
Ji stengėsi sutaikyti revoliucijos principus su Bažnyčios mokymu. Nors popie-
žius Grigalius XVI savo bulėje Mirari vos pasmerkė liberaliosios katalikybės 
idėjas, šis judėjimas paplito Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Tai buvo moderniz-
mo pradžia. Tuo laikotarpiu Dievo Motina vėl pasirodė Prancūzijoje, šį kartą 
1846 m. rugsėjo 19 d. La Salete dviem vaikams, Melanijai ir Maksiminui. Ši ži-
nia vadinama „Dievo Motinos apokalipse“, nes joje kalbama apie paskutinius 
laikus ir antikristą. Šiurpą keliančiu būdu ji vaizduoja kunigijos nuosmukį ir 
apostazę, tautų atsimetimą ir prašo melstis bei atgailauti.

LURDAS (1858 m.). Per aštuoniolika apsireiškimų Dievo Motina davė re-
gėtojai Bernadetai Subiru visą dvasinio gyvenimo programą, galinčią pasitar-
nauti kiekvienam katalikui ir būti jo gyvenimo vadovu: „Aš pažadu padaryti 
tave laimingą, bet ne šiame gyvenime, o kitame“, — pasakė Marija vasario 18 
d. Lurde. „Melskis už nusidėjėlius.“ (vasario 21 d.) „Atgailos, atgailos, atgai-
los!“ (vasario 24 d.) „Eik, atsigerk ir nusiprausk šaltinyje.“ (vasario 25 d.) „Aš 
esu Nekaltasis Prasidėjimas.“ (kovo 25 d.) Tai yra, pasak tėvo Maksimilijono 
Kolbės, giliausios vidinio Marijos gyvenimo paslapties atskleidimas. Lurde 
Nekaltoji atskleidė dvasinį ir teologinį savo misijos paskutiniais laikais pa-
grindą. „Kiekvienos žmogiškos būtybės tikslas yra jos sudievinimas per Jėzų 
Kristų, Tarpininką pas Tėvą, — sako šventasis, — bet asmuo suvienijamas su 
Jėzumi per visų malonių Tarpininkę, Nekaltąją!“

FATIMA (1917 m.). Šie metai buvo bedievybės išaukštinimo ir pergalės 
metai: Rytuose gimė ateistinis komunizmas, o Vakaruose Laisvoji masonerija 
atšventė savo 200 metų jubiliejų, kaip triumfą prieš senąją tvarką, kuriai atsto-
vauja Bažnyčia. Tais pačiais metais Švč. Mergelė pasirodė Fatimoje, ir tai buvo 
visų paskutinių amžių marijinio judėjimo kulminacija. Platindama pamaldu-
mą jos Nekaltajai Širdžiai, Bažnyčia turėtų atskleisti pilną Nekaltosios reikšmę, 
viešai ir autoritetingai pareikšti pasauliui, kad ji yra visų Malonių Tarpininkė. 
1917 m. liepos 13 d. vaikai matė pragaro viziją ir daugybę sielų kelyje į amžinąjį 
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pasmerkimą. „Stengdamasis juos išgelbėti, Dievas nori išplatinti pasaulyje pa-
maldumą mano Nekaltajai Širdžiai“14. Susidūrusi su šėtono pergale pasaulyje 
per komunizmą ir laisvąją masoneriją, Dievo Motina vėl siūlo žmonijai save 
kaip paskutinę išsigelbėjimo priemonę. Ši paskutinė viltis yra jos Nekaltoji 
Širdis, kuriai turi būti paaukotas visas pasaulis, o ypač Rusija. Trečioji Fatimos 
paslaptis15 kalba apie šėtono pergalę Bažnyčioje per apostazę ir modernizmą. 
Todėl šiuo sunkiausiu Bažnyčiai laiku, jos mistinės kankinystės metu, belie-
ka tik vienas saugus prieglobstis: Nekaltoji Marijos Širdis. Patvirtindamas 
Fatimos pranešimą, Dievas leido, kad 1917 m. spalio 13 d. 70 000 žmonių iš-
vystų saulės stebuklą. Vėlesniais dešimtmečiais Fatima ir iš jos kilęs marijinis 
pamaldumas turėjo lemiamą įtaką Bažnyčios gyvenimui.

MARIJINIAI ŠVENTIEJI
Nėra abejonės, kad visi šventieji buvo labai atsidavę Marijai. Todėl kalbėda-

mi apie „marijinius šventuosius“ turime galvoje, kad šie šventieji ypatingu būdu 
paaukojo save ir savo darbą Dievo Motinai. Tarp jų buvo šv. Efremas Sirijietis 
(V a.), šv. Bernardas Klervietis (XII a.), pastaraisiais laikais: šv.  Liudvikas 
Marija Grinjonas de Monforas, šv. Jonas Berchmansas, šv. Alfonsas Liguoris, 
šv. Kotryna Laburė, šv. Bernadeta Subiru ir šv. Maksimilijonas Kolbė. Prie šio 
sąrašo galime pridėti daug šventų asmenų, tokių kaip Melani Kalvat (Mélanie 
Calvat), La Saleto regėtoja, palaimintasis Žyljemas Žozefas Šaminadas 
(Guillaume-Joseph Chaminade), marianistų įkūrėjas, Fatimos vaikai — palai-
mintoji Jacinta ir palaimintasis Pranciškus Marto.

Bendra šių labai skirtingų šventųjų savybė yra jų besąlygiškas, visiš-
kas pasiaukojimas Marijai kaip Marijos tarnų (Alfonsas Liguoris ir Jonas 
Berchmansas), Marijos vergų (Liudvikas Marija de Monforas), Nekaltosios 
nuosavybės (Maksimilijonas Kolbė) ar Marijos reikalo (T. Šaminadas). Tiek, 
kiek jie įgyvendino šį tikslą, tiek jų dorybės priartėjo prie didvyriškumo. Meilė 

14 Sesuo Liucija kalba apie Fatimą, Fatima, 1989 m.
15 Apie trečiąją Fatimos paslaptį ir jos paskelbimo abejotinumą žr. Bp B. Felley, „Das 

dritte Geheimnis von Fatima“ [Trečioji Fatimos paslaptis], Mitteilungsblatt der Priesterbru-
derschaft St. Pius X, nr. 260, p. 9–14; M. Cesanek, „Are there two original manuscripts 
on the Third Secret?“, „Fatima Crusader“, 2000 m. summer, p. 3–15; Br. F. De Marie des 
Anges, Fatima — Joie intime, evenement mondial [Fatima: intymus džiaugsmas, pasaulio 
įvykis], Saint- Parres-les-Vaudes, 1991 m., p. 291; M. Fellows, Fatimos saulėlydis, Niagara 
Falls, 2003 m., p. 269–280.
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Marijai skatino juos paaukoti kiekvieną įmanomą auką už nesuskaičiuojamas 
žmonijos nuodėmes, skaudžiai įžeidusias Dievo didybę. Kartu augo jų uolu-
mas dėl sielų išganymo. Šis troškimas gelbėti sielas nuo amžinojo pasmerkimo 
pavojaus yra šaknis, iš kurios išauga dideli misionieriški darbai, apaštalavimo 
draugijos ir regimi veiksmai, kaip antai: bažnyčių, vienuolynų, piligrimys-
tės vietų statymas ar masinių informavimo priemonių panaudojimas Dievo 
Motinai.

KATALIKIŠKAS PAMALDUMAS MARIJAI
Bažnyčios gyvenimas visada buvo susijęs su ypatinga pagarba Dievo 

Motinai, teologijoje vadinama hiperdulija. Tačiau nesunku pastebėti, kad šis 
pamaldumas visada tapdavo intensyvesnis iškilus dvasiniam ar materialiniam 
pavojui. Pavyzdžiui, kai jokia žmogiška jėga nepajėgė įveikti albigiečių ir kata-
rų erezijos, šv. Dominykas išmokė žmones kalbėti Rožančių, ir po šimto metų 
abi sektos išnyko. Panašus dalykas įvyko, kai Europai grėsė turkų invazija. Tuo 
metu, šv. Pijui V paskelbus visiems tikintiesiems pirmąjį dvasinį kryžiaus žygį 
— šv. Rožančiaus kryžiaus žygį, maža katalikų armija prie Lepanto (1571 m.) 
iškovojo pergalę prieš daug galingesnes sultono pajėgas. Dėl šios priežasties 
popiežius, kaip padėką už šią pergalę, į liturginį kalendorių įvedė Švč. Mergelės 
Marijos Rožančiaus karalienės šventę. Tas pats pasikartojo 1683 m. prie Vienos 
miesto vartų. Dėkodamas už karaliaus Jono Sobieskio pergalę prieš turkus, po-
piežius Inocentas XI įvedė Švenčiausiojo Marijos Vardo šventę. Po to daugelio 
šalių vyriausybės pavedė savo žmones ir jų žemes Dievo Motinos globai. Ji yra 
gerbiama kaip jų Karalienė, Šeimininkė, Valdovė ir Karvedė.

Gilų katalikų prieraišumą savo dvasinei Motinai bei Karalienei ir pasiti-
kėjimą ja liudija ir daugybė Marijos šventovių visame pasaulyje bei minios čia 
besilankančių piligrimų.

Nėra abejonės, kad marijinis judėjimas niekada nebuvo toks stiprus kaip 
XX a. pirmaisiais šešiais dešimtmečiais. Dviejų pasaulinių karų, komuniz-
mo triumfo pusėje pasaulio šalių, materializmo bei sektų plitimo akivaizdoje 
Dievo Motinos vaidmuo Bažnyčios gyvenime šviečia kaip saulė gilioje tamsoje. 
Štai keletas pavyzdžių:

Po apsireiškimų Fatimoje Portugalija buvo išvaduota iš masonų režimo, 
kuris buvo įstūmęs šalį į skurdą ir bankrotą. Profesorius Salazaras ir jo katali-
kiška vyriausybė kartu su portugalų vyskupais per Fatimos įkvėptą gilesnį pa-
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maldumą Marijai vėl prikėlė šalį ir apsaugojo ją ne tik nuo Ispanijos pilietinio 
karo, bet ir nuo Antrojo pasaulinio karo16.

1942 m. prasidėjo piligriminės Fatimos statulos kelionės. Visur Nekaltajai 
Marijos Širdžiai aukojosi diecezijos, parapijos ir katalikiškos draugijos (vien 
Prancūzijoje17 1943–1948 m. pasiaukojo 16 000 parapijų). Romos tikėjimo pla-
tinimo kongregacijos statistika pažymi, kad didžiausias atsivertimų į katali-
kų tikėjimą skaičius buvo pasiektas būtent tais metais — daugiau nei 100 000 
žmonių kasmet Jungtinėse Amerikos Valstijose, apie 15 000 kasmet Anglijoje, 
o misijų kraštuose milijonai pagonių buvo pakrikštyti.

Daugelio šalių viešąjį ir asmeninį žmonių gyvenimą persmelkė Didžiosios 
Marijos draugijos: tėvo Maksimilijono Kolbės įkurta Nekaltosios Riterija su 
keturiais milijonais narių, ypač gausi Lenkijoje ir Japonijoje; Fatimos Dievo 
Motinos Mėlynoji Armija, vien Amerikoje turinti šešis milijonus narių18; 
Marijos Legionas, įkurtas 1921 m. ir šiuo metu turintis apie 20 milijonų narių 
visame pasaulyje.

Marijos vienuolių ordinai ir kongregacijos pasiekė savo pašaukimų aukš-
tumas ir misionierišką vaisingumą.

1966 m., švenčiant Lenkijos krikšto tūkstantmetį, kardinolas Vyšinskis 
(Wyszyński), nepaisydamas komunizmo viešpatavimo, paaukojo savo šalį 
Nekaltajai Marijos Širdžiai. Jo pamaldumo Marijai dėka šalis yra viena iš pa-
skutinių vietų žemėje, kur katalikų tikėjimas dar nėra išnykęs.

Per Vatikano II Susirinkimą ir po jo daugelyje katalikiškų šalių pamaldu-
mas Marijai staiga išnyko. Tuo pačiu metu krizė Bažnyčioje sukėlė beveik visų 
bažnytinių institucijų nuosmukį. Per trisdešimt metų Bažnyčia dėl laicizmo 
neteko beveik 80 000 kunigų, buvo prarasta 50 000 pašaukimų į vienuolystę 
ir šimtai milijonų pasauliečių paliko Katalikų Bažnyčią. Jie įsitraukė į sektas 
arba pradėjo gyventi bedievišką gyvenimą. Iš likusių katalikų maždaug tik 
5–10 procentų yra tikrai praktikuojantys. Šiandien nebeįmanoma suskaičiuoti 
nuodėmių prieš Dievą ir prigimtį (oficiali statistika rodo, jog kasmet pasau-
lyje įvykdoma apie 50 mln. abortų, jau nekalbant apie tokias dangaus keršto 

16 C. Barthas, Fatima, merveille inouie [Fatima — negirdėtas stebuklas], Fatima 
editions, 1942 m., p. 325–327.

17 L. Devineau, O.M.I., Une extraordinarie odysee dans le sillage de la Vierge [Nepa-
prasta odisėja Mergelei budint], Apostolat de la Presse, 1965 m., p. 27.

18 Žr: T. M. Dias Coelho, Exercito azul de Nossa Senhora de Fatima [Mūsų Fatimos 
Ponios Mėlynoji Armija], Sede international Fatima, 1956 m.
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besišaukiančias nuodėmes kaip eutanazija ir homoseksualumas). Atrodytų, 
tarsi kažkas iš pasaulio, kuriame jau ir taip tamsu, atima paskutinę šviesą – 
„Nekaltosios saulę“, ir visa, kas jame liko, yra nuodėmė, klaida ir griuvėsiai. 
Šventajame Rašte tokie laikai vadinami apokaliptiniais. Tačiau tamsa pasitrau-
kia, vos tik vėl ima šviesti jos šviesa.

KODĖL DIEVAS NUMATĖ MARIJAI TOKĮ NEPAPRASTĄ VAIDMENĮ 
PASKUTINIAIS LAIKAIS?

„Per Mariją pasaulio atpirkimas prasidėjo ir per Mariją jis turi būti užbaig-
tas.“ Šiais žodžiais šv. Liudvikas Marija de Monforas paaiškina, kodėl Marija 
ypač atsiskleis prieš antrąjį Kristaus atėjimą, t. y. paskutiniais laikais. Jis išvar-
dija septynias priežastis, kodėl prieš Jėzui sugrįžtant į žemę Šventoji Dvasia leis 
žmonėms ypatingu būdu pažinti Švč. Mergelę:

Dievas nori apreikšti ir atskleisti Mariją, savo rankų šedevrą, paskutiniais 
laikais:

— Nes ji pati slėpėsi šiame pasaulyje ir, būdama giliai nusižeminusi, laikė 
save žemesne už dulkes, pasiekusi, kad Dievas, Jo apaštalai ir evangelistai nieko 
neskelbtų apie jos gyvenimą.

— Nes Marija yra Dievo šlovės šedevras danguje ir Jo malonės šedevras že-
mėje, ir Jis nori dėl to būti žemės gyventojų šlovinamas ir aukštinamas.

— Būdama aušra, patekanti prieš Teisingumo Saulę, Jėzų Kristų, ir ją at-
skleidžianti, ji turi būti žinoma ir pastebima, kad toks būtų ir Jėzus Kristus.

— Buvusi keliu, kuriuo Jėzus Kristus atėjo pas mus pirmą kartą, ji vėl juo 
taps, nors ir ne tokiu pat būdu, ateinant jam antrą kartą.

— Kadangi ji yra tikra priemonė, tiesus ir nesuteptas kelias eiti pas Jėzų ir 
tobulai Jį atrasti, šventos sielos, turinčios spindėti šventumu, privalo rasti šį tiks-
lą per ją. Kas randa Mariją, randa gyvenimą (Pat 8, 35), t. y. Jėzų Kristų, kuris 
yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Tačiau negalima Marijos rasti neieškant; nega-
lima jos ieškoti nepažįstant, nes nežinomo dalyko nei ieškoma, nei trokštama. 
Tad dėl Švenčiausiosios Trejybės kuo didžiausio pažinimo ir pašlovinimo labiau 
negu bet kada turi būti žinoma Marija.

— Šiais paskutiniais laikais Marija labiau nei bet kada turi suspindėti gai-
lestingumu, galybe ir malone: gailestingumu, kad meiliai sugrąžintų ir pasitik-
tų vargšus nusidėjėlius ir paklydėlius, atsiversiančius ir grįšiančius į Katalikų 
Bažnyčią; galybe prieš Dievo priešus, stabmeldžius, schizmatikus, mahometo-
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nus, žydus ir užkietėjusius nedorėlius, grėsmingai sukilsiančius, kad pažadais 
suvedžiotų ir grasinimais sutriuškintų visus, jiems besipriešinančius; galiausiai 
ji turi suspindėti malone, kad įkvėptų ir palaikytų Jėzaus Kristaus narsiuosius 
karius ir ištikimuosius tarnus, kovosiančius dėl Jo reikalo.

— Galiausiai Marija turi tapti baisi velniui ir jo bendrininkams kaip mū-
šiui išsirikiavusi armija (Gg), ypač pastaraisiais laikais, nes šėtonas, žinodamas 
turįs mažai laiko (Apr 12, 12) sieloms pražudyti — daug mažiau, nei bet kada 
– kasdien stiprins savo pastangas ir puolimus; veikiai jis paskatins kruvinus per-
sekiojimus ir paspęs baisių žabangų ištikimiems Marijos tarnams ir vaikams, 
kuriuos jam sunkiau įveikti negu kitus.19

Tačiau kodėl šėtoną turi nugalėti Marija (o ne tiesiogiai pats Kristus)? Nes 
velnias 

jos bijo ne tik labiau už angelus ir žmones, bet tam tikra prasme ir už patį 
Dievą. Taip yra ne dėl to, kad Dievo rūstybė, neapykanta ir galybė nebūtų be 
galo didesni už Švenčiausiosios Mergelės, kurios prigimtis ribota, o  todėl, kad, 
pirma, šėtonas, būdamas išdidus, kenčia be galo labiau, nugalėtas ir nubaustas 
mažos ir nuolankios Dievo tarnaitės, o jos nuolankumas jį žemina labiau, negu 
Dievo jėga; antra, dėl to, kad Dievas suteikė Marijai tokią didžiulę galią vel-
niams, jog šie — kaip dažnai būna patys priversti nenoromis prisipažinti apsės-
tųjų lūpomis — labiau baiminasi vieno jos atodūsio dėl kokios nors sielos, negu 
visų šventųjų maldų, ir vieno jos pagrasinimo labiau nei visų kitų savo kančių20.

KOKS YRA MARIJOS VAIDMUO PASKUTINIAIS LAIKAIS?
Tai lemiamas mūšis tarp jos „didžio ženklo danguje“ ir slibino (Apr 12). 

Apie tai byloja pats faktas, kad kuo labiau pasaulyje plinta bedievystė, tuo daž-
niau ji pasirodo ir ateina į pagalbą tikintiesiems. Nors žemėje triumfuoja lais-
vųjų masonų bei visų kitų Dievo priešų idealai, pamaldumas Dievo Motinai 
taip pat plinta ir tampa didžiausio katalikų misijų suklestėjimo Bažnyčios isto-
rijoje priežastimi.

Apokalipsė šį vaizduoja mūšį tokiais žodžiais:
Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų 

mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas (12, 1)... Pasirodė ir kitas žen-
klas danguje. Štai didžiulis ugniaspalvis slibinas (12, 3)... Ir slibinas tykodamas 

19 Šv. Liudvikas Marija de Monforas, Tikrasis pamaldumas.., § 50.
20 Ten pat, § 52.
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sustojo prieš moterį, kad, jai pagimdžius, prarytų kūdikį (12, 4)... Slibinas, pa-
matęs, kad yra nutrenktas žemėn, puolė persekioti moterį, kuri buvo pagimdžiu-
si berniuką. Bet moteriai buvo duoti du didžiojo erelio sparnai skristi į dykumą, 
į savo būstinę, kur bus maitinama ir saugoma nuo gyvatės per laiką, du laikus ir 
pusę laiko (12, 13–14). Ir įnirto slibinas prieš moterį: ir metėsi kautis su kitais jos 
palikuonimis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugoja Jėzaus liudijimą (12, 17).

Kaip jau minėjome, šv. Liudvikas de Monforas šią kovą laiko pasaulio istori-
jos nuo pačios žmonijos pradžios išsipildymu.

Ypač sąryšyje su šiais paskutiniais nedorais velnio persekiojimais, kurie kas-
dien vis labiau didėja iki pat antikristo atėjimo į valdžią, mes turėtume suprasti tą 
pirmą ir gerai žinomą pranašystę ir Dievo prakeikimą, ištartą žalčiui rojaus sode: 
„Aš padarysiu nesantaiką tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonių ir jos palikuo-
nių; ji sutrins tau galvą ir tu gulėsi, laukdamas jos kulno“(Pr 3, 5).

Kadaise Dievas sukėlė ir sukūrė nesutaikinamą, iki pat pabaigos truksian-
tį ir augsiantį priešiškumą tarp Marijos, kilniosios Jo Motinos, ir velnio; tarp 
Švenčiausiosios Mergelės vaikų bei tarnų ir tarp Liuciferio vaikų bei bendrininkų.

Šv. Liudvikas de Monforas toliau cituoja žinomą ištrauką iš šv. Ireniejaus:
Ką Liuciferis prarado per puikybę, Marija laimėjo per nuolankumą. Ką 

Ieva sugadino ir prarado per nepaklusnumą, Marija išgelbėjo per paklusnu-
mą. Paklusdama žalčiui, Ieva sužlugdė savo vaikus bei save ir atidavė juos jam. 
Marija savo tobula ištikimybe Dievui išgelbėjo savo vaikus per save ir pašventė 
juos Jo dieviškajai didybei.21

Sesuo Liucija iš Fatimos, kalbėdamasi su tėvu Fuentesu (1957 m.), paskuti-
nius laikus vaizduoja šiais žodžiais:

Tėve, velnias ginkluojasi lemiamam mūšiui su Mergele Marija. Žinodamas, 
kas labiausiai įžeidžia Dievą ir ko reikia, norint sau laimėti didžiausią sielų 
skaičių, jis daro viską, ką gali, kad užkariautų Dievui pašvęstus asmenis ir taip 
įgytų įtaką daugeliui sielų, ir lengviau jas pavergtų... Tėve, Dievo Motina man 
tiesiai nepasakė, kad gyvename paskutiniais laikais, bet leido man tai suprasti. 
Apie tai aš sprendžiu dėl trijų priežasčių:

Pirma, ji man pasakė, kad velnias rengiasi lemiamam mūšiui su Dievo 
Motina, o lemiamas mūšis ir yra galutinis mūšis, kuriame paaiškėja, kuri pusė 
laimės pergalę ir kuri bus sutriuškinta.

21 Ten pat, § 52.
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Antra, ji pasakė mano pusseserei, pusbroliui ir man, kad Dievas dabar duo-
da pasauliui dvi paskutines išsigelbėjimo priemones: šv. Rožančių ir pamaldumą 
Nekaltajai Marijos Širdžiai. Tačiau jei tai yra paskutinės išsigelbėjimo priemo-
nės, vadinasi, kitų nebebus.

Trečia, tai atitinka dieviškos apvaizdos planą, pagal kurį, Dievui norint 
bausti pasaulį, visi kiti įprasti atvertimo būdai turi būti išeikvoti. Pamatęs, kad 
pasaulis nepaiso visų šių būdų, Jis pasiūlė jam paskutinę išsigelbėjimo priemo-
nę, savo Švenčiausiąją Motiną. Bet jei mes dabar paniekinsime ir atmesime šią 
paskutinę išsigelbėjimo priemonę, tada mums nebėra atleidimo, nes padarėme 
nuodėmę, kurią Evangelija vadina nuodėme Šventajai Dvasiai.22

Maksimilijonas Kolbė nepripažįsta jokių kitų priemonių šiais laikais:
Jei Nekaltoji ko nors iš mūsų nori, tada nėra abejonės, kad mes tai nuveik-

sime! Jai padedant, mes viską galime, mes galime atversti visą pasaulį. Iš savęs 
mes visai nieko negalime, bet Nekaltajai padedant mes atversime visą pasaulį, 
aš kartoju: mes atvesime visą pasaulį prie jos kojų! Tik būkime visiška jos nuo-
savybė.23

22 T. J. M. Alonso, C.M.F., La Verdad sobre el Secreto do Fatima [Tiesa apie Fatimos 
paslaptį], Centro Mariano, Madridas, 1976 m., p. 103–106.

23 Konferencija, 1938 m. gruodžio 31 d.
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Šeštoji diena 

Aš, nevertas nusidėjėlis…
Tokiu būdu mes prisipažįstame esą ne tokie tyri kaip Ji, bet nusidėjėliai. 

Ypač todėl, kad nė vienas iš mūsų negalėtų tvirtinti, jog iki šiol gyveno nenusi-
dėdamas, kad jaučiamės kalti dėl daugybės kartų parodytos neištikimybės. Taip 
pat sakome „nevertas“, nes iš tiesų tarp tyros būtybės ir nuodėmės sudarkytos 
sielos žioji, tam tikra prasme, neišmatuojama bedugnė. Todėl visiškai teisingai 
mes prisipažįstame esą neverti gręžtis į Ją, maldauti Jos, pulti Jai po kojomis ir 
melsti neleisti mums tapti panašiems į išdidųjį Liuciferį. Dėl tos priežasties mes 
taip pat sakome: „Aš puolu po Tavo kojomis nuolankiai maldaudamas paimti 
mane su viskuo, kas esu ir ką turiu, į visišką savo globą kaip savo nuosavybę.“

Šiais žodžiais mes meldžiame, maldaujame Nekaltąją, kad Ji teiktųsi priim-
ti mus ir mes visiškai bei visais atžvilgiais atsiduodame Jai kaip Jos vaikai, Jos 
meilės vergai, Jos tarnai, Jos įrankiai visose srityse bet kokiu vardu, kurį bet koks 
asmuo bet kada galėtų sugalvoti. Ir kad taptume Jos nuosavybe visiškoje Jos ži-
nioje, kad Ji galėtų mumis pasinaudoti ir naudotis iki pat mūsų mirties.

Paaiškinimas:
Po gilaus Nekaltosios, Jos privilegijų ir santykio su mumis kontempliavi-

mo esame pasirengę atlikti svarbų valios aktą, apibrėžiantį tikro atsidavimo 
esmę. Aš negaliu atsiduoti tam, kurio nepažįstu ir kurio santykiai su manimi 
neaiškūs. Tam reikalingos šios meditacijos.

Dabar aš turiu pareigą. Aš žinau, jog dėl mano išganymo teisinga ir būtina, 
kad laisvai pripažinčiau, jog JI yra pagal Dievo planą nuo laikų pradžios mano 
Šeimininkė, mano Motina, mano Karalienė. Bet mes dažnai girdime žodžius: 
„Dar nesu pasirengęs tokiam atsidavimui. Esu visiškai nevertas. Juk negaliu 
pasiaukoti kam nors, kam visada sukelsiu liūdesį ir kurį taip dažnai įžeidžiu. 
Tegul Ji pasirenka geresnius karius savo tarnybai negu tokį silpnavalį ir išdavi-
ką kaip aš.“

Kaip tik dėl šios priežasties šv. Maksimilijonas vartoja frazę „Aš, N. N., 
nevertas nusidėjėlis!“ Nuostabu suvokti, kalbant apie mūsų Motiną, kad Ji nori 
priimti mane į savo tarnybą gerai pažindama mano begalinį silpnumą ir nuola-
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tines nesėkmes. Ji taip trokšta savo vaikų išganymo, jog pasinaudoja bet kokiu 
įrankiu. Pagaliau Ji gali nutapyti gražiausius meno kūrinius su šluota ir pasta-
tyti rūmus su dulkių siurbliu, t. y. sielos šventovę, nuplautą Kristaus Krauju. 
Taigi nebėra pasiteisinimų: „Aš — nevertas nusidėjėlis.“ Tai taip pat reiškia, jog 
neturėčiau pamiršti, kad paliktas savo paties jėgoms patirsiu tik nesėkmę ir 
žlugimą. Bet susivienijus su Nekaltąja, vienetui susijungus su nuliu, gimsta de-
šimteriopa jėga, stiprus vėjas, kuris iki pat gelmių sukrečia sielas, kad išgelbėtų 
jas nuo amžinosios pragaro ugnies.

Dvasiniai skaitiniai:
„Būti riteriu“ (p. 59–63):

Kalbėjome apie kovą ir jos būtinumą, apie tai, kas yra priešai ir kokia ta 
kova. Dar kartą meskime žvilgsnį į kovotojus, kurie turėtų būti ne samdiniai 
ar eiliniai, o Nekaltosios riteriai. Šiuo vardu įkūrėjas nusako tiek išorinę veiklą, 
tiek vidinę nuostatą, kurios reikalauja iš norinčių visiškai pasiaukoti Nekaltajai.

Riterį įkvepia aukštas idealas. Jis nesitenkina dalinėmis priemonėmis, 
priešpaskutiniais dalykais; jis nori visko! Pasaulis jam per mažas.

Socialisto regėjimo laukas neišeina už karsto ribų; jis nepakyla virš grynai 
materialaus pasaulio. Užmūrytas materijoje, savo vienintelę laimę jis mato gy-
vuliškuose pasaulio džiaugsmuose. Bet visa tai per menka žmogui, kurio mintys 
skverbiasi pro atmosferą, žvaigždes ir visatą, kurio protas, nuolat ieškantis prie-
žasčių, veržiasi į pirminę priežastį ir galutinį visų dalykų tikslą. Tačiau jo širdis, 
ilgėdamasi laimės bei šlovės, jaučia ir supranta, kad kuo daugiau jis pasiekia, 
tuo ilgesys didėja, ir kad jo negali numaldyti tai, kas ribota, net didžiausias iš 
visų baigtinių dalykų. Jis ilgisi gėrio, begalinio gėrio.1

„Mūsų širdis nerami, kol neatsiilsės Tavyje, o Dieve!“, — pripažino 
šv.  Augustinas po ilgų bergždžių laimės be Dievo ieškojimo metų. Iš savo pa-
tirties žinome, kad niekas ribotas negali mūsų patenkinti. Tik Dievas gali būti 
mūsų tikslas. Mes norime Jį pažinti, mylėti ir turėti, susijungti su Juo, tapti su-
dievintais Jame.2

Riteris žino apie savo misiją, kurią gavo iš Viešpaties:
Dievas paskyrė atskirą užduotį kiekvienai žmogiškajai būtybei žemėje ir, 

jau kurdamas visatą, taip sutvarkė pirmines priežastis, kad nepertraukiama 
1 RN 4 (1923), p. 18.
2 Rankraštis: Niepokalana Matka Boga [Nekaltoji Dievo Motina], CDM, p. 89.
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priežasčių ir pasekmių grandinė sudarytų sąlygas bei aplinkybes, reikalingas 
kiekvienam žmogui, besistengiančiam tinkamai įvykdyti savo misiją. Kiekviena 
žmogiška būtybė gimsta su savo misijai pritaikytais talentais, ir per visą gyve-
nimą situacijos bei aplinkybės susiderina taip, kad ji galėtų nesunkiai pasiekti 
savo tikslą. Individualios žmogiškos būtybės tobulumas ir yra šio tikslo pasieki-
mas. Kuo ištikimiau ji atlieka savo misiją, kuo geriau įvykdo savo uždavinį, tuo 
aukštesne ir šventesne tampa Dievo akyse.3

Tačiau Viešpats iš anksto nustatė, kad mes pažintume ir pamiltume 
Nekaltąją, ir sutiktume būti jos riteriai. Šio uždavinio žinojimas nė akimirkos 
neturi išblėsti iš riterio atminties. Vadinasi, jis negyvens dvigubo gyvenimo, 
bet visada ir visur sieks praktiškai įgyvendinti idealą, kuriam pasiaukojo, ir 
įvykdyti savo Valdovei bei Karalienei duotą pažadą.

Be to, riteris yra ištikimas; jis nekelia sąlygų savo Valdovei. Jis pasiryžta 
paaukoti netgi savo paskutinį „taip, bet...“

Šis visiškas ir besąlygiškas atsidavimas be jokių „ne, jeigu, bet“, yra būti-
na visiško malonės gyvenimo išsiskleidimo sąlyga. Esant net mažiausiai kliūčiai, 
siela nepakils aukštyn, nes dar neturi balandžio sparnų... Tačiau Dievas nori 
pakelti sielą vis aukščiau. Todėl turime atiduoti Viešpačiui viską, kad mumyse 
neliktų nė menkiausio pasipriešinimo. Kiekviena išlyga ir kiekvienas nesutvar-
kytas polinkis yra riterio neverta kliūtis.4

„Deus vult — Dievas nori!“ Tai buvo viduramžių kryžiaus žygio dalyvių 
giesmė ir kovos šūkis. „Drąsos, kryžiuočiai, apginkite krikščioniją! Kai pra-
garas jus užpuls, neišsigąskite, bet pereikite į puolimą. Viešpats bus su jumis, 
pasikliaukite Juo, Jis pats to nori!“ Riteris žino, kad savo jėgomis nieko negali 
pasiekti.

Egzistuoja du keliai: mūsų jėga ir Dievo jėga. Viskas priklauso nuo to, ku-
riuo keliu einame. Kai priežastis yra niekas (tai yra pasikliovimas savo jėgomis), 
tada pasekmė taip pat bus niekas. Ar mes pasikliausime savimi, ar Dievu? Tik 
pasikliaudami ne savimi, galime pasiekti tikslą ir tikrai jį pasieksime. Toks pa-
grindinis visų mūsų darbų veiksmingumo principas: viską daryti su Dievu, be 
Jo — nieko.5

Dažnai galima išgirsti prieštaravimą: esu per silpnas, nepatikimas.

3 RN 1 (1922), p. 114.
4 Konferencija, 1941 m. vasario 2 d.
5 Konferencija, 1937 m. liepos 5 d.
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„Norėčiau, bet negaliu!“ Patikėkite manimi, nieko daugiau nereikia, tik noro. 
Tai pirmas žingsnis. „Noriu“, vadinasi, panaudosiu visas priemones, kurias tu-
riu! „Norėčiau“, vadinasi, nenoriu panaudoti visų priemonių, nes kai kurios jų 
per daug brangiai kainuoja savimeilei. Tokia siela dar turi per daug savanau-
diškumo, ji pilna savimeilės. Norint tapti šventu, reikia to norėti. Šv. Augustinas 
buvo labai blogas žmogus, bet jis sau pasakė: „Šie ir kiti vyrai galėjo tapti šven-
tais, vadinasi, ir tu gali, Augustinai!“ Ir jis tapo šventu, nes to norėjo. Jei kas nors 
sau pasako, kad turi tapti šventas, tada jis tikrai taps. Vieną dieną šv. Benedikto 
sesuo Scholastika paklausė šv. Benediktą, ką jai daryti, kad taptų šventa. Jis at-
sakė vienu žodžiu: „Panorėk.“6

Nekaltosios riteris yra tas, kuris nori tapti šventas!
Ir, galiausiai, riteris pasižymi ištvermingumu, neleidžiančiu kovos 

pasekmėms jo suklaidinti — pasekmėms, nepasigailinčiomis jo paties. 
Pralaimėjimai, žaizdos, gulėjimas purve be jėgų — visi šie dalykai stiprina įsi-
tikinimą, kad jis nieko negali padaryti be malonės.

Brangūs vaikai, dabar gražios pavasario dienos. Šilti saulės spinduliai ža-
dina viską naujam gyvenimui, žolė kalasi iš žemės, gėlės pražysta gražiomis 
spalvomis ir visa tai įkvepia žmogų. Taip turėtų būti ir mūsų gyvenime: mūsų 
sielose turi būti pavasaris. Saulė, simbolizuojanti Dievą, leidžia į mūsų sielas 
įsiskverbti šilumos spinduliams, ir šie spinduliai yra Marija. Taip auga mūsų 
sielos, ir žydi dorybių gėlės. Būtų baisus dalykas, jei mumyse apmirtų dieviško-
sios malonės gyvenimas, tas gyvenimas, kuris pripildo asmenį ir uždega jį meile 
savo Kūrėjui bei Jo Motinai.7

6 Konferencija, 1937 m. gegužės 2 d.
7 Br. S. Jurkowski, Notatki z życia o. Maksymiliana Marii Kolbego [Užrašai iš t. M. 

K. gyvenimo]: CDM, p. 97.
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Septintoji diena 

Prašau padaryti iš manęs, iš visų mano sielos ir kūno jėgų, iš viso mano 
gyvenimo, mirties ir amžinybės tai, kas labiausiai Tau patiktų...

Šiais žodžiais mes atiduodame Jai visą savo būtybę, visas sielos galias, tai 
yra intelektą, atmintį ir valią, visas kūno savybes, visus pojūčius ir kartu kie-
kvieną atskirai, savo jėgas, sveikatą ar silpnumą. Mes atiduodame Jai visą savo 
gyvenimą su visomis jo ypatybėmis: maloniomis, liūdnomis ar neutraliomis. 
Mes Jai paaukojame savo mirtį bet kuriuo laiku, bet kurioje vietoje ir bet kuriuo 
būdu, kuriuo ji mus ištiks. Mes Jai pavedame visą savo amžinybę. Iš tikrųjų mes 
tvirtai viliamės, jog tik danguje priklausysime Jai daug tobuliau. Tad mes išsa-
kome troškimą ir meldžiame Ją suteikti malonę mums vis tobuliau kiekvienu 
atžvilgiu Jai priklausyti.

Paaiškinimas:
Vadinasi, visi mūsų pasišventimai visada išreiškia mūsų ilgesį, mūsų verži-

mąsi į tą padėtį, kurios niekada negalime pasiekti čia, žemėje. Kartu tuo daugiau 
turime priežasčių nukreipti savo žvilgsnius į amžinybę; ne tik todėl, kad mūsų 
tremtis pasibaigs, nes įeisime į mūsų Viešpaties šlovę, bet taip pat todėl, kad tada 
mes tikrai amžinai priklausysime JAI: mūsų visiškai vaikiškos, mažos širdys ne 
tik visiškai priklausys mūsų Motinai, bet ir bus visiškai apimtos JOS mylinčios 
Širdies meilės liepsnos. Tada mums bus leista visiškai sugerti JOS meilę bei gai-
lestingumą ir mylėti mūsų mylimą Išganytoją, kaip Ji Jį mylėjo ir amžinai mylės.

Dvasiniai skaitiniai:
„Nekaltosios pašluostės dulkėms valyti“ (p. 64–70):

Iš to, kas pasakyta, gali susidaryti įspūdis, kad Nekaltosios riteris esąs labai 
svarbus, išskirtinis, netgi nepakeičiamas asmuo. Norint dar tiksliau suprasti rite-
rio esmę, svarbu žinoti, ką iš tikrųjų Nekaltoji išsirinko šiam kilniam judėjimui.

„Kai būsite atlikę visus šiuos dalykus, kurie jums pavesti, sakykite: ‚Esame 
nenaudingi tarnai‘“, — sako Išganytojas. „Aš esu, kuris esu; tu esi, kurios nėra“,  
pasakė Dievas Tėvas šv. Kotrynai Sienietei. „Dievas yra viskas, mes — niekas“, 
— paaiškino šv. Kryžiaus Jonas. „Be manęs jūs nieko negalite.“ Veikdamas kū-
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rinijoje, Dievas paprastai naudojasi antrinėmis priežastimis, įrankiais, tačiau 
visa išmintis ir kuriamoji galia, taip pat iš jų kylanti veikla gimsta iš Jo. Įrankis 
gali girtis tik tuo, kad buvo laikomas vertu ir buvo panaudotas Dievo tarnystei.

Šie principai yra krikščioniško gyvenimo pamatas. Kiekvienas, kuris ne-
stato ant šio pamato, stato ant smėlio, ir anksčiau ar vėliau jo dvasiniai namai 
sugrius (žr. Mt 7, 24). Ar aš pašauktas būti Nekaltosios riteriu? O Marija, tada 
tu išsirinkai tikrai nenaudingą įrankį!

Bet tai dar ne viskas: gana dažnai mes esame tarp tų, kuriems Išganytojas 
turi ištarti: „Jūs, nedori tarnai!“ Mes, Dievo išrinkti ir išskirti iš tokios dau-
gybės kitų, mes, kuriems Dievas leido pažinti tiesą ir tapti Jo vaikais, mes, 
Kristaus broliai, Šventosios Dvasios šventovės, dangaus paveldėtojai, Marijos 
vaikai, buvome neištikimi šiam aukštam pašaukimui. Kada? Tada, kai nusidė-
davome! Tūkstančius kartų!

Šios sielos yra išrinktos iš tūkstančių būti Švenčiausiosios Širdies sužadėti-
nėmis. Bet kai jos to nepaiso, kai ieško laimės pasaulyje, o ne prie tabernakulio, 
labai skaudžiai sužeidžia Jėzaus Širdį! Taip, jos sužeidžia Jėzų skaudžiau nei 
visi kiti žmonės.

Ant kryžiaus mūsų Išganytojas meldėsi už tuos, kurie jį nukryžiavo: „Tėve, 
atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro.“ Bet Jis negalės to pasakyti apie šias pa-
švęstąsias sielas, nes jos turėjo galimybę Jį pažinti per mąstymus, konferencijas... 
Taigi, jos noriai ir žinodamos nusigręžia nuo Jo ir paniekina Jo meilę, kuri yra 
aukščiausia meilė, nes ji — dieviška. Kai žemiškajame gyvenime kas nors visa 
širdimi myli kitą žmogų, bet iš jo sulaukia tik abejingumo, tai labai skaudina! 
Jei pasaulio žmonės, sulaukę paniekinimo iš tų, kuriuos myli, gali prieiti net iki 
savižudybės, nes negali iškęsti skausmo, kokį daug didesnį skausmą turėtų jausti 
Švenčiausioji Jėzaus Širdis, kai Jos begalinė Meilė yra paniekinama!1

Štai kaip atrodo įrankis, kuriuo Nekaltoji trokšta pasinaudoti:
Užuot pasinaudojusi tinkamu teptuku, kad galėtų nupiešti meno kūrinį že-

mėje, ji pasinaudoja paprasčiausia šluota.
Tas, kuris taip pasakė, buvo didis šventasis. Mes turime dar labiau nusiže-

minti ir su nuostaba aukštinti su niekuo nepalyginamą Marijos meilę, kuri pa-
sinaudoja netgi... nešvariomis pašluostėmis dulkėms valyti, kad užbaigtų savo 
darbą žemėje!

1 Konferencija, 1938 m. lapkričio 4 d.
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Įsivaizduokime, kad esame teptukas be galo talentingo dailininko ranko-
je. Ką teptukui daryti, kad būtų nutapytas gražiausias paveikslas? Jis turi leis-
ti, kad jį vedžiotų. Būtų juokinga, jei teptukas nurodinėtų žemės dailininkui ir 
stengtųsi jį taisyti. Bet kai amžinoji Išmintis, pats Dievas, naudojasi mumis kaip 
įrankiais, mes gerai dirbsime ir rezultatas bus puikus tik tada, jei leisime, kad Jis 
mums visuose dalykuose visiškai vadovautų.2

Kadangi esame tik įrankiai Nekaltosios rankose, mums leidžiama daryti tik 
tai, ko ji iš mūsų nori.3

Ką mes bedarytume, net jei tai būtų daugiau nei didvyriškas veiksmas, iki 
pačių pamatų sukrečiantis visą pasaulio blogį, jis bus šio to vertas tik tiek, kiek 
mūsų valia bus suderinta su jos valia, o per ją — su Dievo valia.4

Štai testas, kuris gali lengvai parodyti, ar kas nors yra įrankis ar tik pamal-
džiai juo apsimeta: priešingumai ir pažeminimai. Įrankis neklausinėja apie pa-
sisekimą, rezultatą, nes tai meistro reikalas. Įrankis turi tik vykdyti dailininko 
valią; tada ir tik tada pasisekimas ir pergalė garantuoti.

Tas, kuris sprendžia apie visą darbą tik pagal išorę, skaudžiai apsirinka. 
Svarbu vidinė pažanga. Tačiau mes negalime matyti, kas vyksta sielos gelmėse. 
Ir gerai, kad Dievas nuo mūsų slepia mūsų darbų vaisius, kitaip mūsų puikybė 
viską sugadintų. Be to, mums nereikia apie tai žinoti. Pamatysime Paskutiniame 
teisme ir to bus gana...

Nekaltosios riteris yra jos nuosavybė, ir mūsų pareiga leisti, kad vien tik ji mums 
vadovautų. Ar tai bus per veiklą, tokią, kaip, pvz., laikraščių spausdinimas, ar per 
maldą, gerą pavyzdį — nesvarbu; ar tai būtų bendros ar pavienės bergždžios pastan-
gos, čia ar kur nors kitur, žemėje ar danguje, — visa tai ne taip svarbu. Svarbiausia 
— leisti Nekaltajai mums vadovauti, kad taptume geresni, netgi dar tobulesni įrankiai 
jos rankose. Koks būtų kaltas, jeigu jis nuolat kreivai sukinėtųsi skulptoriaus ranko-
se? Skulptorius niekada neužbaigtų sumanymo, kurį ketino įvykdyti. Arba kokia būtų 
nauda iš parkerio, jeigu jis nuolat priešintųsi rašytojo rankai? Šis išmestų jį kaip netin-
kamą darbui. Tad pagaliau liaukimės spurdėti Nekaltosios rankose ir stengtis ištrūkti. 
Liaukimės norėti suprasti ir viską numatyti pagal savo mąstymo būdą. 

Ne mūsų reikalas nerimauti dėl ateities, kokia ji bus, kaip ir kur dirbsime, 
nes šiuose dalykuose Dievo apvaizda vadovauja viskam iki mažiausių smul-

2 RN 11 (1932), p. 133.
3 Laiškas broliui Alfonsui, 1920 m. gruodžio 8 d.
4 RN 4, (1925), p. 26.
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kmenų. Nekaltoji žino apie visa tai su absoliučiu tikrumu. Mintis, kad nieko 
nevyksta be Dievo leidimo, turėtų mus nuraminti. Nekaltoji įvykdys, ką ji nori, 
ir niekas, absoliučiai niekas nepajėgs sukliudyti jai pasiekti savo tikslų. Visas 
pasaulis ir visi velniai nieko negali padaryti prieš Dievo valią. Tad leiskime, kad 
Nekaltoji mums vadovautų! Siųsdama mums prieštaravimus ir pažeminimus, ji 
daro tai mūsų labui.

Kita vertus, nelaiminga toji siela, kuri ne visiškai pasiduoda Nekaltosios va-
dovavimui ir nuolat mėgina išsisukti iš jos rankų. Nekaltoji negali panaudoti 
tokios sielos jokiam svarbesniam uždaviniui įvykdyti. Tokia siela ne tik pati bus 
nelaiminga, nepatenkinta ir per daug kritiška, bet darys nelaimingus ir visus 
šalia esančius.5

Patys vieni mes nieko negalime nuveikti, absoliučiai nieko, bet jai padedant, 
joje atversime visą pasaulį. Mes atvesime visą pasaulį prie jos kojų, jei tik visiš-
kai jai priklausysime, jei tik būsime besąlygiška jos nuosavybė.6

5 Konferencija, 1940 m. kovo 8 d.
6 Konferencija, 1938 m. gruodžio 31 d.
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Aštuntoji diena 

Jei nori, naudokis viskuo, kas esu ir ką turiu, visiškai manęs netausoda-
ma, kad būtų įvykdyta tai, kas buvo apie Tave pasakyta: „Ji sutrins tau 
galvą“ (Pr 3, 15)...

Nekaltosios statulose ir paveiksluose mes visada po Jos kojomis matome 
aplink pasaulį susirangiusią gyvatę, kurios galvą Ji ruošiasi sutraiškyti koja.

Gyvatė — šėtonas, susitepęs nuodėme, stengiasi ja suteršti visas sielas že-
mėje. Jis nekenčia Tos, kuri visada buvo nesutepta. Jis tykoja Jos vaikų prie Jos 
kulno, bet kovoje su juo Ji visada sutraiško jo galvą kiekvienoje Jos pagalbos be-
sišaukiančioje sieloje. Mes meldžiame Ją teiktis panaudoti mus, jei Ji nori, kaip 
įrankius išdidžiai gyvatės galvai nelaimingose sielose sutrypti.

Anksčiau cituotoje Šv. Rašto eilutėje pridedama: „o tu kirsi jai į kulną“. Ir iš 
tiesų piktoji dvasia ypač kenkia tiems, kurie pasišventę Nekaltajai, nes nori 
įžeisti Ją bent jau per juos. Vis dėlto jo [šėtono] kėsinimaisi į ištikimai pasišven-
tusias sielas visada baigiasi netgi dar gėdingesniu pralaimėjimu. Todėl jo bejė-
giškas įniršis tampa dar stipresnis.

Paaiškinimas:
Kad priklausytum Dievo Motinai, turi būti Jos: Jos vaikas, Jos tarnas, Jos 

vergas. Tad pasišventimo malda iš pradžių pakartoja kiekvieno tikrojo pa-
maldumo Marijai esmę. Būtent šiais žodžiais šv. Maksimilijonas apibūdina 
Nekaltosios riterį, kuris pasišvenčia tiek asmeniniu pamaldumu Marijai, tiek 
kaip karys, kaip riteris: aš pasiruošęs, mano Valdove.

Iš visų pusių mane supa velnio kariuomenė, visur tas pats velnias trium-
fuodamas veda nesuskaičiuojamą daugybę sielų į pasmerkimą. Susidūrimą su 
juo atlaikai Tu viena, gavusi malonę sutrinti jo galvą. Ir būtent dėl šios mirti-
nos kovos, dėl šio žiauraus lemiamo mūšio aš atiduodu save Tau: daryk su ma-
nimi, ką nori. Tu esi gyvatės traiškytoja, bet Tu gali tikrai sutrinti šėtono galvą 
tik jei turi vaikų, paklūstančių Tavo įsakymams ir kurių rankas, kojas, dvasią 
ir širdis Tu gali naudoti šiam [šėtono] viešpatavimui žemėje užbaigti, išvyti jį iš 
sosto, kurį jis pasistatė tokioje daugybėje sielų.
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Dvasiniai skaitiniai:
„Nekaltosios Riterija ir didžioji Fatimos paslaptis (I dalis)“ (p. 200–206):

1917 m. antroje pusėje įvyko keturi dideli įvykiai: bolševikų revoliucija 
Rusijoje, Laisvosios masonerijos įkūrimo 200 metų jubiliejaus minėjimas (ypač 
aktyviai Romoje), Marijos pasirodymai Fatimoje ir MI įkūrimas (vėl Romoje). 
Pirmieji du įvykiai sudaro pritrenkiantį kontrastą dviem paskutiniams. Ryšys 
tarp bolševizmo ir Laisvosios masonerijos yra tiesiog akivaizdus, žinant jų 
principus, metodus bei tikruosius tikslus. Dvi jėgos taip gerai papildo viena 
kitą, kad jas galima laikyti viena visuma: logine minties ir veikimo sistema, 
kilusia iš vieno šaltinio, išėjusia iš vieno autoriaus rankų. Tą patį galima pasa-
kyti ir apie du paskutinius įvykius. Jų autorius — Dievo Motina, pasirodžiusi 
Fatimoje, kad ateitų į pagalbą pasauliui, išgyvenančiam mūsų laikų didžiąją 
išdavystę. Tai ji įkvėpė ištikimą savo įrankį — Maksimilijoną Kolbę, kurio už-
duotis buvo paprastai, giliai ir veiksmingai įvykdyti jos valią. Kadangi Fatimoje 
apsireiškė tas pats asmuo, kuris buvo svarbiausia M.I. įkūrimo priežastis, abu 
įvykiai vienas kitą nušviečia: persmelkia vienas kitą savo šviesa, todėl tikrieji 
Marijos garbintojai gali lengviau ir aiškiau įžvelgti gilius Nekaltosios Širdies 
sumanymus ir neišmatuojamus turtus.

Iš to, kas pasakyta, akivaizdu, kiek daug panašumo tarp Fatimos žinios ir 
Nekaltosios Riterijos: maldos, aukos ir besąlygiško paklusnumo Dievo Motinai 
svarba; Nekaltoji Marijos Širdis, kaip visų malonių Tarpininkė (pati MI esmė); 
vizijas matę vaikai — ištikimų Nekaltosios riterių pavyzdžiai; Dievo garbė ir 
kova už sielų išgelbėjimą per Mariją.

PIRMOJI FATIMOS PASLAPTIS IR PIRMOJI MI PAKOPA
Apokalipsėje randame mirtino Nekaltosios priešo aprašymą:
Pasirodė ir kitas ženklas danguje: štai didžiulis ugniaspalvis slibinas 

(Apr 12, 3)... Ir įnirto slibinas prieš moterį: ir metėsi kautis su kitais jos palikuo-
nimis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugoja Jėzaus liudijimą (12, 17).

Svarbiausias ir iš tiesų vienintelis slibino ketinimas yra kuo daugiau sielų 
nuvesti į amžinąjį prakeikimą. Pirmoji didžiosios Fatimos paslapties dalis — 
šios baisios nelaimės vizija:

Mes išvydome kažką panašaus į ugnies vandenyną. Šioje ugnyje buvo pa-
nardinti velniai ir sielos. Velniai skyrėsi nuo žmogiškų būtybių savo siaubinga, 
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pasibjaurėtina išvaizda, jie buvo panašūs į nepažįstamas gąsdinančias pabai-
sas...1

Norėdama apsaugoti sielas nuo šios pragariškos ugnies, Dievo Motina pa-
rodė joms išsigelbėjimo priemonę:

Jūs matėte pragarą, kur eina vargšų nusidėjėlių sielos. Kad jas išgelbėtų, 
Dievas trokšta visame pasaulyje išplatinti pamaldumą mano Nekalčiausiajai 
Širdžiai.2

Šis pamaldumas pasireiškia išoriniais darbais, tačiau svarbiausia yra vidi-
nis dvasinis nusiteikimas: troškimas gelbėti savo ir savo artimo sielas pasiau-
kojant Nekaltajai Marijos Širdžiai, kuri yra mūsų prieglobstis ir kelias, vedan-
tis pas Dievą (1917 m. birželio 13 d. apsireiškimas).

Tai yra būtent tas idealas, kurį šv. Maksimilijonas patiki savo riteriams, tu-
rintiems pulti mirtiną sielų priešą visomis jiems prieinamomis priemonėmis. 
Ši kova yra susirėmimas vienas prieš vieną dėl kiekvienos atskiros sielos, kuri 
turi būti apsaugota nuo pragaro liepsnų. Pavienis riteris, kovojantis už kiekvie-
ną sutiktą sielą, yra pirmosios M.I. pakopos pagrindas.

Pirmosios pakopos Nekaltosios Riterijoje kiekvienas individualiai pasiauko-
ja Nekaltajai ir asmeniškai siekia M.I. tikslo pagal Dievo jam duotus talentus 
bei sugebėjimus.3

Velnias, atkakliai siekiantis kiekvienos sielos ir nė vienos nepamirštantis, 
susiduria su riteriu, kuris tebegyvena pasaulyje, bet nebėra iš pasaulio, nes yra 
pripildytas Nekaltosios buvimo. Fatimoje Nekaltoji Marijos Širdis nurodė mir-
tiną pavojų ir paskelbė bendrą priemonę. Pirmoji M.I. pakopa yra konkretus 
šios programos įgyvendinimas. Maksimilijonui Kolbei buvo duota malonė nu-
šviesti kiekvieno atskiro asmens pamaldumo Nekaltajai Marijos Širdžiai svar-
bą mažiausiose kasdienio gyvenimo detalėse kaip generolui, kuris ne tik aiški-
na savo karininkams bendrą strategiją, bet ir moko juos konkrečiai pritaikyti 
šią strategiją mažiausiose detalėse.

1 Sesuo Liucija kalba apie Fatimą, op. cit., p. 153 [vokiškas leidimas].
2 Ten pat.
3 Rankraštis: M.I., CDM, p. 183.
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ANTROJI FATIMOS PASLAPTIS IR ANTROJI MI PAKOPA
Pirmasis šėtono įrankis kovoje su „moters sėkla“ yra pirmasis žvėris:
Ir išvydau iš jūros išnyrantį žvėrį, turintį dešimt ragų ir septynias galvas: o ant 

jo ragų buvo dešimt diademų, ir ant jo galvų piktžodžiavimo vardai... Slibinas ati-
davė jam savo galybę, savo sostą ir didelę valdžią. Ir visa žemė stebėdamasi nusekė 
paskui žvėrį. Žmonės garbino slibiną, kad atidavė valdžią žvėriui ir šlovino žvėrį 
šaukdami: „Kas galėtų lygintis su žvėrimi ir kas galėtų su juo kovoti? Ir žvėriui 
buvo duotas snukis didžiuotis ir piktžodžiauti... Ir jis atvėręs nasrus piktžodžiavo 
Dievui, niekino jo vardą, jojo buveinę ir dangaus gyventojus. Jam buvo leista ko-
voti su šventaisiais ir juos nugalėti. Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, tau-
toms, kalboms ir giminėms. Jį garbins visi tie žemės gyventojai, kurių vardai nuo 
pasaulio sutvėrimo neįrašyti nužudytojo Avinėlio gyvenimo knygoje (Apr 13, 1–8).

Pagal egzegetų pateiktą šios ištraukos aiškinimą, „šis žvėris gali simboli-
zuoti tik politinę valdžią“4. Antroje paslaptyje Dievo Motina įspėja:

Jei mano pageidavimai bus išpildyti, Rusija atsivers ir ateis taika. Jei ne, 
bedieviška propaganda išplatins jos klaidas visame pasaulyje, sukels karus ir 
Bažnyčios persekiojimą. Gerieji bus nukankinti, Šventasis Tėvas turės daug ken-
tėti. Daug tautų bus sunaikinta.5

Kaip šis žvėris, kylantis iš pragaro jūros, t. y. iš antikristinių santvarkų, gali 
būti nugalėtas? Per Nekaltosios Marijos Širdies ir jos valdžios viešajam, sociali-
niam ir politiniam gyvenimui pripažinimą. To pripažinimo išraiška yra pasiau-
kojimas Nekaltajai Širdžiai, o ypač Rusijos, šalies, tapusios gigantiško, žvėries 
įvykdyto griovimo darbo švyturiu ir su savimi į komunistinio ateizmo bedugnę 
nusitempusios pusę pasaulio, paaukojimas. Šis pasiaukojimas Nekaltajai apima at-
sivertimą į vienintelę tiesą — pirmiausia asmens, o paskui visuomenės ir viešųjų 
institucijų bei struktūrų: Bažnyčios, tautų, ypač Rusijos ir, pagaliau, viso pasaulio.

Savaime suprantama, jog ši paslaptis pirmiausia yra nukreipta į „šio pa-
saulio didžiuosius“, popiežių ir visus jo vyskupus, bet taip pat į politikus, kurie, 
jei klauso Nekaltosios prašymų, dažnai stebuklingai apdovanojami įvairio-
mis gėrybėmis (pavyzdžiui, dėl pasiaukojimo Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai 
Portugalija išvengė Ispanijos pilietinio karo ir Antrojo pasaulinio karo). 
Ispanijos Tui mieste Dievo Motina tiksliai išpranašavo seseriai Liucijai baisias 
bausmes, kurios ištiks nenorinčius jos klausyti.

4 O. Allo, L‘Apocalypse, Gabalda, 1921 m., p. 184.
5 Sesuo Liucija kalba apie Fatimą, op. cit., p. 153 [vokiškas leidimas].
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Ar iš to, kas pasakyta, turėtume daryti išvadą, jog ši paslaptis nesvarbi pa-
prastiems žmonėms? Priešingai! Pagaliau juk tai kvietimas kiekvienam asme-
niui veikti per Mariją, siekiant Kristaus socialinio karališkumo, kad visuomenė 
net mažomis ir ribotomis grupelėmis būtų atvesta į švelnų Kristaus jungą. Tai 
uždavinys peržengti siauras asmeninio gyvenimo ribas ir kovoti, kad visuome-
nė su visomis savo struktūromis vėl atsirastų Karalių Karaliaus valdžioje, o tai 
įmanoma tik per Mariją.

Būtent toks yra antrosios M.I. pakopos tikslas. Steigiant kuopeles viso-
se viešojo gyvenimo srityse visuomenė turi rasti kelią, kuriuo sugrįžtų pas 
Nekaltąją. Tai galėtų būti grupelės, draugijos, bendri planai, ypač viešinimo 
darbas per spaudą ir masines informavimo priemones — trumpai tariant, dir-
bant turi būti taikomi moderniausi metodai, kad priešas būtų nugalėtas ten, 
kur jis atrodo neįveikiamas, nes jo rankose pinigai, kitos jėgos formos ir visas 
visuomeninis gyvenimas. Žinomas faktas, kad komunistinio teroro metu daug 
kur už geležinės uždangos katalikiškoji dvasia buvo išsaugota būtent antrosios 
MI pakopos kuopelių dėka. Misijose (pvz., Kinijoje) jos tapo priemone skleisti 
katalikų tikėjimui ir krikščioniškai civilizacijai. Jų sėkmės paslaptis buvo ne 
didelis skaitlingumas ir tikrai ne didelės lėšos, o vidinė forma:

Viskas per Nekaltąją! Atveskite visą pasaulį ir kiekvieną atskirą sielą pas 
Nekaltąją!6

Pasiaukojimas — tai raktas suprasti antrajai Fatimos paslapčiai. Ypač 
Rusijos paaukojimas, bet platesne prasme tai paaukojimas kiekvienos įstaigos, 
pradedant mažiausia visuomenės ląstele, šeima, ir baigiant pasauliu, kaip vi-
suma. Tėvo Kolbės mokymas buvo analogiškas: kad pasaulis būtų išlaisvintas 
nuo „Rusijos klaidų“, t. y. nuo ateistinio materializmo, mes turime paaukoti 
Nekaltajai ne tik asmeninius žmonių gyvenimus, bet ir viešąsias sritis. O ka-
dangi esame tik maža grupelė, labai nereikšminga palyginti su milžiniškos 
priešo armijos pajėgomis,

mes turime būti tobuliausi įrankiai jos nekaltose rankose ir leisti, kad ji 
mums visada ir visur vadovautų7.

Kokie padrąsinantys žodžiai šiais sunkiais laikais! Vienas menkas, silpnas 
žmogus gali išgelbėti daugelį. Maža grupelė gali sukelti griūtį, ruošdama kelią 
didžiajam Dievo sugrįžimui per Mariją, Nekaltosios Širdies triumfui.

6 Laiškas iš Nagasakio broliui Koziurai, 1931 m. balandžio 29 d., BMK, p. 236.
7 Ten pat.
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Devintoji diena 

„Tu viena sunaikinai visas erezijas visame pasaulyje“ (Švč. Mergelės 
Marijos pamaldos)...

Žodžiai „Tu viena sunaikinai visas erezijas visame pasaulyje“ yra paimti iš 
Valandų liturgijos, kurią Bažnyčia įsako dvasininkams kalbėti Marijos garbei. 
Bažnyčia kalba apie „erezijas“, ne apie „eretikus“, nes Ji, Marija, myli juos ir 
dėl šios meilės nori juos išlaisvinti iš erezijos klaidos. Taip pat sakoma: „visas“, 
be išimties. „Tu viena“, nes Jos pakanka. Dievas iš tiesų priklauso Jai1 su visais 
malonės lobiais, atsivertimo malonėmis ir sielų pašventinimu. „Visame pasauly-
je“: nė vienas žemės kampelis nėra išskirtas. Šioje pasišventimo akto dalyje mes 
meldžiame Ją naudoti mus tam, kad būtų sunaikintas visas gyvatės kūnas, t. y. 
pačios įvairiausios pasaulį pavergusios erezijos.

Paaiškinimas:
Velnias įsikūnija, pasirodo įvairiomis formomis ir pavidalais. Pati Bažnyčia 

dažnai meldžiasi šią eilutę (VIII Marijos švenčių Aušrinės valandų [Valandų 
liturgijoje] antifona) ir sieja ją su visais judėjimais, kurie atkrito nuo tikrojo ti-
kėjimo ir bando išvesti sielas iš teisingo kelio. Šv. Maksimilijonas ypač pabrėžia 
Marijos vaidmens mastą įveikiant erezijas.

Galbūt galėtume šiek tiek daugiau paaiškinti graikišką šio žodžio kilmę: 
„erezija“ reiškia „atkirtimas“ ir „atskyrimas“. Kad ir kas atskiria žmogų nuo 
Dievo, kad ir kas jį atskiria nuo gyvybės medžio, Nekaltoji tai jau įveikė ir su-
naikino. Nėra nieko blogiau, nei atkirsti geros valios žmones nuo Dievo malo-
nės ir atskirti juos nuo gyvenimo šaltinio, kaip [tai daro] šiandieninis moder-
nizmas, „visų erezijų katilas“.

Argi mes dažnai nenuliūstame ir nenusiviliame, kai matome besitęsiantį 
nuosmukį, dar baisesnį atsiskyrimą nuo Kristaus tiesos, kelio ir gyvenimo?

Dar viena priežastis priimti šį pasakymą kaip trumpą maldą: Tu vie-

1 T. y. Dievas davė save Jai su visais savo malonės lobiais, kadangi Jis Jai niekada 
nieko neatsako. Nors Marija pati iš savęs yra niekas, Dievas iš savo begalinio gailestingumo 
suteikė Jai viską, ką Jis kada nors norėjo duoti žmonijai. Pirmiausia Marijai, kad Ji galėtų 
perduoti Jo gėrybes mums dvasinės Motinos ir visų malonių Tarpininkės galia.
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na! Taip, Nekaltoji yra paskutinis mūsų išsigelbėjimas, tikriausia pergalė: 
„Galiausiai mano Nekaltoji Širdis triumfuos!“

Dvasiniai skaitiniai:
„Nekaltosios Riterija ir didžioji Fatimos paslaptis (II dalis)“ (p. 207–210):

TREČIOJI FATIMOS PASLAPTIS IR TREČIIOJI MI PAKOPA
Apreiškimo knygoje vėl skaitome:
Ir aš regėjau dar kitą žvėrį atslenkant nuo sausumos. Jis turėjo du ragus, 

panašius į Avinėlio, bet kalbėjo kaip slibinas. Jis naudojasi visa pirmojo žvėries 
galybe jo akivaizdoje ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį... Jis 
daro didžius stebuklus... jis klaidina žemės gyventojus... jis liepia žemės gyven-
tojams padaryti žvėries atvaizdą (Apr 13, 11–14).

Antrasis žvėris yra tolimesnė slibino emanacija [arba išsiplėtimas]. Tris 
kartus evangelistas vadina jį „netikru pranašu“ (Apr 16, 13; 19, 20 ir 20, 10).

Taigi, čia kalbama apie valdžią, kuri geba pranašauti, t. y. dvasinę, religinę, 
blogyje įsišaknijusią valdžią. Šis blogis yra ne kas kita, kaip netikėjimas, „ky-
lantis aukštyn iš žemės“, t. y. iš pačios Bažnyčios vidaus; išoriškai jis panašus 
į Kristaus ir Bažnyčios mokymą („jis turėjo du ragus kaip avinėlis“), tačiau ti-
krovėje ši erezija yra įkvėpta slibino ir visiškai jam tarnauja.

Ką begalvotume apie trečiosios Fatimos paslapties paskelbimą, šiandien 
jau nebėra abejonių dėl jos esminio turinio: beveik visiškas Bažnyčios sugriovi-
mas ir iki šiol negirdėta daugybė sužlugdytų sielų – tai darbas antrojo žvėries, 
kuris yra tarytum įsikūnijęs naujojoje pasaulinėje religijoje, per ekumenizmą 
vedančioje ištisas tautas į didžiąją išdavystę.

Tačiau dangaus atsakymas visada tas pats — Nekalčiausioji Marijos Širdis! 
Šioje paslaptyje atsakymas ypač svarbus pavojuje atsidūrusios Bažnyčios na-
riams. Kiekvienas velnio puolimas, nepaisant piktų jo ketinimų, tik dar aiš-
kiau pademonstruoja pergalingos Karalienės didybę. Erezijos iš pradžių vys-
tosi svaiginančiu greičiu tik tam, kad žiauriausio išmėginimo metu, kai atrodo, 
kad tiesa galutinai sutriuškinta, Nekaltoji jas visas be išimties sunaikintų. 
Šiame pergalingame visų erezijų nugalėtojos vaidmenyje Nekaltoji ypač pasi-
rodo kaip visų atsivertimo malonių Tarpininkė. Kaip Bendraatpirkėja ji pa-
daro galą „šventų vietų naikinimo siaubui“ ir pasirūpina, kad mūsų išganymo 
Auka, visų laikų Mišios, savo amžinuoju spindesiu iš naujo apšviestų pasaulį. 
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Visų atsivertimo malonių Tarpininkė pabaigia klaidingo ekumenizmo laiko-
tarpį. Jos visuotinės motinystės ir karališkumo privilegijos sunaikina žmogaus 
kultą, nuplėšia kaukę nuo masoniškos rojaus žemėje utopijos ir dar kartą pa-
rodo paskutinių dalykų vertę, ypač amžinąjį mūsų dangiškosios tėvynės grožį.

Visa tai pirmiausia turi rūpėti kunigams. Antrasis, dar blogesnis žvėris įs-
tumia pasaulį į netikėjimo bedugnę, dėl to tūkstančiai sielų dėl daugelio ku-
nigų silpnumo bei išdavystės praranda tikėjimą. Pergalė prieš šį žvėrį ateis 
per kitus uolius ir ištikimus sielų ganytojus. Tačiau būtų klaida manyti, kad 
trečioji paslaptis skirta tik mažai kunigijos saujelei, būtent Bažnyčios hierar-
chams. Kiekviename Fatimos pranešime Dievo Motina kreipiasi į kiekvieną. 
Siūlydama savo Nekalčiausiąją Širdį kaip „prieglobstį“, Švč. Mergelė duoda pa-
sauliui priemonę nugalėti netgi patį didžiausią gundymą — prarasti tikėjimą. 
Tai priemonė, be kurios žmonija būtų visiškai bejėgė prieš „velnišką bangą, už-
liejančią pasaulį“.

Kyla klausimas: kaip Nekaltoji Marijos Širdis nugali tokios daugybės sielų 
atkritimą, didįjį išsižadėjimą ir naująją antikristinę pasaulio religiją? Marija 
jau seniai atsakė į šį klausimą įvairiuose apsireiškimuose (pvz., La Salete) arba 
per Liudviką Mariją de Monforą. Jos atsakymas — nedidelė ištikimų „Jėzaus 
ir Marijos apaštalų“ armija. Šis atsakymas, kaip ir visi kiti Marijos pranešimai, 
išlieka ypač aktualus dabartinei pasaulio padėčiai. Į velnio puolimą atsakoma 
ne mažiau ryžtingu kontrpuolimu. Liberalizmo diktatoriškumas atremiamas 
visiška priklausomybe nuo jos ir pasidavimu jai, kuri „viena nugali visas erezi-
jas visame pasaulyje“.

Būtent tokį tikslą turėjo omenyje šv. Maksimilijonas, kai su beribiu, di-
dvyrišku atsidavimu Nekaltajai steigė trečiąją M.I. pakopą. Čia galėtume dar 
kartą prisiminti visa, ką šventasis pasakė apie šią aukščiausią Nekaltosios 
Riterijos formą. Galėtume prisiminti „Nekaltosios miestą“, mūsų laikų stebu-
klą (žr. V d., III sk.). Kaip jau sakėme, drauge su besąlygišku, visišku pasiauko-
jimu Nekaltajai trečioji MI pakopa remiasi dviem kolonomis, savo esme prie-
šingomis liberalizmo ir modernizmo dvasiai — tikru paklusnumu ir neturto 
dvasia. Argi naujoji pasaulio religija nėra tiesiog nepaklusnumas apreikštajai 
Tiesai ir Dievo įsakymams, ypač pirmajam įsakymui? Ar tai nėra beribės žmo-
giškos laisvės maištas prieš Dievą? Dievo Motina Fatimoje pasipriešino šiai ka-
tastrofai: visiškas pasiaukojimas, atsiteisimas, vargšų nusidėjėlių atsivertimas 
— tai svarbiausia Fatimos žinia.
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Dešimtoji diena 

Leisk man būti tinkamu įrankiu Tavo nekaltose ir gailestingose rankose, 
kad Tau tarnaučiau ir kuo labiau didinčiau Tavo šlovę daugybėje pakly-
dusių ir abejingų sielų...

Žemėje matome tiek daug nelaimingų, suklaidintų sielų, kurios net nežino 
savo gyvenimo tikslo ir myli daugybę trumpalaikių gėrybių vietoje vienintelio 
gėrio — Dievo. Daugelis jų yra netgi abejingos pačiai didingiausiai meilei. Mes 
norime įskiepyti ir maksimaliai padidinti Nekaltosios šlovę tose sielose ir mel-
džiame Ją padaryti mus naudingais įrankiais savo nekaltose bei gailestingose 
rankose, neleisti mums Jai trukdyti; valdyti mus netgi jėga tuo atveju, jei atsisa-
kytume Jai paklusti.

Paaiškinimas:
Štai čia tikrasis pamaldumas apibrėžiamas dar tiksliau. Juk čia slypi skir-

tumas nuo visų kitų tikrojo pamaldumo formų (taip pat ir pamaldumo pagal 
šv. Liudviką de Monforą).

Šis pamaldumas nukreiptas į mūsų artimą, į atsimetusias ir drungnas sie-
las, į „eretikus, schizmatikus, netikinčiuosius, žydus, ypač masonus“. Tai meilė 
artimui, kuri trokšta tiems žmonėms tik laimės, taigi ir nusigręžimo nuo pla-
taus kelio, vedančio į amžinąją prarają.

Kad išvengtume buvimo nenaudingais įrankiais, kurie greičiau pūva, nei 
tarnauja, Ji turi „tai padaryti“: Tu tai darai, Nekaltoji! Tu pažįsti savo neklau-
žadą, neklusnų vaiką. Tu žinai, kad aš viską darau blogai, vos tik pamirštu, jog 
turėčiau leisti Tau visur mane vesti. Priversk mane Tau paklusti. Laikyk mano 
ranką dar tvirčiau, kai man gresia pavojus.

Dvasiniai skaitiniai:
„Tikros pergalės paslaptis — būti paklusniems savo Valdovei“ (p. 137–143):

Ar Nekaltosios riteris gali būti tikras, kad tikrai pasieks savo didįjį tikslą? 
Ar yra koks nors tvirtas pagrindas, kuriuo jis galėtų remtis nedvejodamas, ne-
bijodamas suklysti? Juk žmogus toks nepastovus, o jo protas toks užtemdytas! 
Kaip dažnai užliūliuojame save iliuzijomis! Kaip dažnai manome, kad mūsų 
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krikščioniškas gyvenimas bevaisis, bet po kažkiek metų pasirodo, kad tas ta-
riamosios tuštumos laikas buvo svarbiausias ir vaisingiausias. Ir atvirkščiai, 
kaip dažnai džiaugiamės ir didžiuojamės sėkmingu sumanymu, atliktu darbu 
ir švenčiame savo pasiekimus, bet metams bėgant paaiškėja, kad tai, ką laikė-
me sėkme, buvo velnio apgaulė siekiant mus apakinti, padaryti nerūpestingus 
ir užklupti nepasirengusius. Kur rasti tikrumą?

Yra tik vienas patikimas tikrumas, jį riteris randa vien tikėjime: žmo-
gaus tikslas yra Dievo garbė ir meilė, kuri reiškia Dievo valios vykdymą. 
Pažindamas Dievo valią ir jos laikydamasis, žmogus pakyla virš visų žemiškų 
dalykų nepastovumo bei abejotinumo ir įsitvirtina nekintančioje, begalinėje, 
amžinojoje Dievo išmintyje.

Nekaltosios reikalui daugiausia nuveikti gali tas, kuris visada tobulai — 
netgi tobuliausiai — vykdo Dievo valią. Maža to: tas, kuris tobulai vykdo Dievo 
valią, gali teisėtai pasakyti, jog jis daro tiek daug, kad net visagalis, begalinis 
Dievas negalėtų padaryti daugiau. Todėl tas, kuris vykdo Dievo valią taip to-
bulai, kiek tik gali, daro sieloms be galo daug gera. Galų gale tai yra kelias, 
kurį mums parodė pats Jėzus, mūsų Atpirkėjas. Jei būtų buvęs kitas, tobules-
nis kelias, Jis būtų jį pasirinkęs. Tačiau trisdešimt metų Jis buvo paklusnus savo 
Švenčiausiajai Motinai ir šventajam Juozapui; taip elgdamasis Jis be paliovos 
vykdė Tėvo valią. Tam nereikia jokio specialaus mokymosi ir ypatingo pasirengi-
mo. Kiekvienas gali be galo daug prisidėti prie Nekaltosios reikalo, jei sąžiningai 
atliks savo vaidmenį, kuris yra tarsi vienas iš daugelio „ratukų“, kartu sudaran-
čių didelę „mašiną“ — Nepokalianovą, Nekaltosios miestą!1

Kokiu būdu Dievas atskleidžia, ko iš mūsų nori? Kokį gyvenimo planą Jis 
nuo amžių sugalvojo didžiausiam mūsų labui? Čia galioja principas, randamas 
visoje kūrinijoje: Dievas, Pirmoji Priežastis, paprastai naudojasi visa eile antri-
nių priežasčių, kurios yra tarsi Jį atspindintys atšvaitai arba kanalai, kuriais Jis 
perteikia savo malonę, šviesą ir valią.

Veikdamas kūrinijoje, Viešpats Dievas visada nori pasinaudoti įrankiais, 
o tie įrankiai savo ruožtu naudojasi kitais įrankiais, taip jie visi sudaro tikslią, 
gražią, harmoningą visumą. Mes esame šie Nekaltosios įrankiai. Dievas davė 
mums laisvą valią, bet Jis nori, kad šie įrankiai tarnautų Jam, kad jie suvienytų 
savo valią su Jo valia, kaip pasakė Dievo Motina: „Štai aš Viešpaties tarnaitė. 

1 Konferencija, 1937 m. balandžio 18 d.
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Teesie man pagal tavo žodį.“ Žodžiai „teesie man“ visada turi būti mūsų lūpose, 
nes tarp Nekaltosios ir mūsų valios visada turi būti tobula harmonija. Ką tada 
reikia daryti? Leisti, kad Marija mus vestų, ir nebijoti. Kai sakau „Nekaltosios 
valia“, rodau Dievui didesnę pagarbą, nes taip pripažįstu, kad Švenčiausioji 
Mergelė yra tobuliausias Dievo kūrinys. Taigi tegul ji vadovauja mūsų vidiniam 
bei išoriniam gyvenimui, ir norėkime to, ko nori ji.2

Gali drąsiai vartoti šį posakį: „Aš noriu vykdyti Nekaltosios valią“, nes ji 
visada nori to, ko nori Jėzus, o Jis — ko nori Tėvas. Taigi jos valia nesiskiria nuo 
Sūnaus ir Tėvo valios. Be to, remdamasis jos valia parodai ne tik meilę Dievo 
valiai, bet ir pripažįsti, kad jos valia yra tokia tobula, jog nesiskiria nuo Dievo 
valios. Taip tu išreiški pagarbą Dievui — Tėvui ir Sūnui — dėl to, kad Jis sukūrė 
tokią tobulą būtybę ir padarė ją tinkamą tapti savo motina.3

Nekaltosios riteris, vykdantis savo Valdovės ir Karalienės valią, išsirin-
ko geriausią dalį. Nėra didesnio tobulumo, didingesnio poelgio, kaip visiškai 
pamiršti savąjį „aš“ ir vykdyti begaliniai tobulą Dievo valią, atsispindinčią 
Nekaltosios valioje. Tačiau kaip ši valia konkrečiai atsiskleidžia mūsų kasdie-
niame gyvenime? Pirmiausia per Dievo įsakymus, atskleistas tikėjimo tiesas 
ir šventas Bažnyčios nustatytas gyvenimo taisykles, o ypač — per paklusnumą 
tiems, kurie atstovauja Dievui.

Kartais Marijos norus sužinome per vidinius įkvėpimus, tačiau beveik niekada 
negalime patys tvirtai nustatyti, iš kur jie ateina: iš jos, iš mūsų savimeilės ar netgi iš 
velnio. Šėtonas, apsimetęs šviesos angelu, kartais gali įkalbėti mus užsiimti švenčiau-
siais dalykais, kurie galbūt galėtų būti geri kam nors kitam, bet kurių Dievas iš mūsų 
nenori. Net jeigu regėtume viziją ir manytume, kad mums pasirodė Dievo Motina ir 
skyrė kilniausią uždavinį, iš kur žinome, kad tai iš tiesų ji, o ne iliuzija arba velniškų 
spąstų apgaulė?.. Geriausias patikrinimas yra paklusnumas savo vyresniesiems.4

Esama įvairių paklusnumo rūšių: galima paklusti kam nors per prievartą ar 
dėl natūralių priežasčių, pavyzdžiui, siekiant kokios nors naudos sau, norint būti 
saugiam, ieškant pasisekimo. Galima būti paklusniam paprasčiausiai todėl, kad 
norisi ramybės. Visa tai neturi nieko bendra su troškimu atsiduoti Nekaltajai. Šis 
paklusnumas yra didingas vaiko meilės Motinai, tarno meilės savo Viešpačiui, kū-
rinio meilės savo Kūrėjui aktas. Kitaip tariant, tai yra antgamtinis paklusnumas.

2 Konferencija, 1933 m. birželio 13 d.
3 Ištrauka iš nebaigtos knygos apie Nekaltąją: BMK, p. 604.
4 Rankraštis: Militia Immaculatae: CDM, p. 212–213.
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Įsakymas vykdomas ne todėl, kad tai malonu, protinga, išmintinga ar sa-
vaime šventa (pavyzdžiui, įsakymas melstis), o todėl, kad įsakymas reiškia vy-
resniojo valią, atitinkamai Nekaltosios valią ir, galiausiai, Dievo valią. Žmogus, 
neturintis šitokios nuostatos, nėra įrankis Nekaltosios rankose, bet greičiau — aš 
tai skelbiu atvirai — įrankis šėtono rankose, nesvarbu, kiek dvasinių knygų būtų 
perskaitęs, kiek Rožančių sukalbėjęs, kiek didžių darbų atlikęs.5

Antgamtiniu paklusnumu asmuo parodo, ar tikrai myli Dievą. Galiausiai 
meilė reiškia valios aktą, valios, paklusnumu suderintos su Dievo valia ir jai 
pavaldžios, kaip tai darė Nekaltoji. Iš tiesų Dievo Motina taip patiko Dievui 
todėl, kad visada, net mažiausiuose dalykuose, buvo ištikima Dievo valiai.

Gyvoji M.I., praktinė Nekaltosios riterystė glūdi šiame šventame paklus-
nume.6

Koks svarbus šv. Maksimilijonui šis ištikimas, džiaugsmingas, neatidėlio-
tinas paklusimas Dievo valiai per Jo įrankius, per Jo paskirtus žmogiškus vy-
resniuosius, galima matyti ne tik iš to, kaip dažnai jis apie tai kalba, bet ir iš jo 
pavyzdžio. Jis dažnai pasakodavo istoriją apie tą įsimintiną atvejį, kai jis, jau-
nas novicijus, buvo išrinktas tęsti studijas Romoje. Iš pradžių jis pareiškė savo 
vyresniajam, kad netinka šiam paskyrimui dėl silpnos sveikatos. Tačiau vėliau, 
apsvarstęs dalyką, sugrįžo pas savo vyresnįjį ir paprašė priimti sprendimą pa-
gal savo valią, neatsižvelgiant į visas tas priežastis, kurias jis (novicijus) nurodė.

Ir kas būtų atsitikę, jei tėvas Vyresnysis būtų paklausęs mano samprotavimų 
ir veikęs pagal juos? Ar būtų susikūrusi M.I.? Ar dabar gyvuotų Nepokalianovas? 
Ar mes visi šiandien būtume čia? Ar matote, koks svarbus Dievo akyse yra pa-
klusnumas?7

Nereikia įsivaizduoti, kad paklusnumas reiškia tam tikrą dvasinį tingumą 
ir nerūpestingą pareigų atlikimą.

Šventasis nėra koks nors senas kelmas ar apsnūdėlis, kurį nuolat reikia ju-
dinti, kad ką nors nuveiktų. Šventasis turi būti veiklus, gyvas, kupinas iniciaty-
vos. Tai nereiškia, kad jis privalo persidirbti, kol nepradeda lekuoti kaip šuo. Jis 
tik turi būti, pavyzdžiui, kaip automobilis su visais savo prietaisais ir savybėmis. 
Automobilį vairuoja vairuotojas, bet važiuoti turi jis pats; vairuotojas tik su-
kioja vairą, perjunginėja pavaras, įpila į jį benzino, stabdo ir t. t. Automobilis 

5 Laiškas t. Florianui Koziurai, 1931 m. balandžio 18 d.
6 Laiškas broliui X, 1934 m. balandžio 18 d.
7 Konferencija apie paklusnumą, „Zagroda Niepokalanej“ 1 (1932), p. 64.



69

geriausiai veiks, jei jis važiuos, kaip nori vairuotojas: kai reikia — lėtai, kai rei-
kia — greitai, suks kairėn, kai jis vairuojamas į kairę ir t. t. Kiekvienas iš mūsų 
turi leistis būti vedžiojamas tokiu būdu, bet kiekvienas turi veikti pats kaip au-
tomobilis. Niekas nestumia automobilio, jis pats važiuoja. Kai Nekaltoji kviečia 
mus dirbti, mes turime įdėti į darbą visą savo energiją, užsidegimą, sugebėjimus; 
kai ji mums liepia ilsėtis, tada ilsimės. Kai ji mus siunčia atgauti jėgas, tada 
einame atsigaivinti. Siela, kuri visa tai atlieka tobulai, daug padaro Nekaltosios 
reikalui.8

Mūsų iniciatyva pasireiškia tuo, jog mes, remdamiesi M.I. įstatais, panau-
dojame visas savo žinioje turimas priemones, kad savo talentais ir gebėjimais, 
kuriuos mums davė Viešpats, gelbėtume sielas.

Todėl mes galime ir privalome atvirai išsakyti vyresniesiems savo mintis, no-
rus ir idėjas, kurias nešiojame širdyje, taip pat be baimės išreikšti savo nuomonę. 
Tik tai turime daryti taip, kad savo viduje būtume visiškai laisvi ir paklusniai 
bei ramiai susitaikytume su vyresniųjų sprendimu.9

Galiausiai šventasis įspėja mus apie neteisingą paklusnumo supratimą. 
Antgamtinis klusnumas visada yra pasidavimas Dievo valiai. Iš esmės mes vi-
sada esame paklusnūs Dievui, tiesiogiai ar netiesiogiai, kai paklūstame savo 
vyresniajam, nes jis užima Dievo vietą ir atstovauja Dievo valdžiai. Tačiau vy-
resnysis taip pat yra ribotas.

Gali atsitikti, kad vyresnysis reikalautų ko nors, kas, be jokios abejonės, 
būtų nuodėmė, nors ir maža. Tokiu atveju vyresnysis nebūtų Dievo atstovas ir 
mes nebūtume jo pavaldiniai.10

Jei žemiškoji valdžia įsako ką nors, kas netgi menkiausiai prieštarauja tikė-
jimui ar moralei, tada pavaldinys turi „paklusti Dievui, o ne žmogui“ ir daryti 
tai, ką įsako nesugriaunamas ir nekintamas Bažnyčios Mokymas. Tokiu atveju 
pavaldinys yra tik tariamai neklusnus; iš tikrųjų jis pasipriešina rimtam savo 
vyresniojo nepaklusnumui ir tobulai praktikuoja paklusnumo dorybę: netgi 
neteisingas persekiojimas ir bandymai sužlugdyti jo reputaciją neatleidžia jo 
nuo paklusnumo Dievui.

8 Konferencija, 1937 m. birželio 16 d.
9 Laiškas broliui, 1927 m. sausio 14 d.

10 Laiškas broliui, 1919 m. balandžio 21 d.
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Vienuoliktoji diena 

Kad tokiu būdu plistų palaimintoji Švenčiausiosios Jėzaus Širdies 
Karalystė...

Švenčiausioji Jėzaus Širdis yra Dievo meilė žmonijai. Jo Karalystė yra Jo 
meilės viešpatavimas žmonių širdyse. Meilės, kurią Jėzus parodė prakartėlėje, 
per visą savo gyvenimą, ant kryžiaus, Eucharistijoje ir duodamas mums savo 
Motiną kaip mūsų Motiną; ir Jis nori uždegti šią meilę žmonių širdyse. Suteikti 
ir padidinti Nekaltosios šlovę, užkariauti Jai sielas reiškia laimėti sielas Jėzaus 
Motinai, kuri įveda jose Kristaus Karalystę.

Paaiškinimas:
Viso Marijos garbinimo tikslas yra paties Dievo garbinimas, Kristaus 

Karalystės plėtimas, amžinosios tiesos pergalė, amžinosios Dievo meilės, pa-
sireiškiančios Švenčiausioje Jėzaus Širdyje, triumfas. Mes turėtume daž-
nai apmąstyti šv. Maksimilijono komentarus, kad patirtume Jos didingumą. 
Švenčiausioji Jėzaus Širdis YRA Dievo meilė žmonijai. Negalima dar trumpiau 
apibendrinti pamaldumo Švenčiausiajai Širdžiai esmės ir reikšmės. 

Taigi mes niekada nesuklysime garbindami ne tik mūsų Išganytoją, bet ir 
Mariją.

„Pas Jėzų per Mariją!“ Kas ištaria žodį „Marija“, lyg aidą išgirsta žodį 
„Jėzus“. Šie žodžiai kviečia mus prisijungti prie Nekaltosios, apmąstant kiekvie-
ną iš mūsų Išganytojo lūpų išėjusį žodį, kiekvieną Jo stebuklą, bet labiausiai Jo 
kančią ir mirtį ant kryžiaus. O visi Kristaus stebuklai ir visa garbė sudaro Jo 
ŠVENČIAUSIĄJĄ ŠIRDĮ!

Dvasiniai skaitiniai:
„Didžiausiai Dievo garbei“ (p. 70–74):

Nusidėjėlių atvertimas, kova su velniu, pasiaukojimas Dievo Motinai — 
visa tai yra tik priemonės šlovinti Dievui, t. y. pasiekti galutiniam tikslui, ku-
riam žmogus ir visi kiti dalykai pirmiausia buvo sukurti.

Dievas yra viso ko vidurys. Jis yra Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, tas, 
kuriam priklauso visa garbė bei šlovė. Šv. Maksimilijonui žmogus reiškia tiek, 
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kiek jis susijęs su Dievu. Jo požiūriu, darbas dėl žmonijos išganymo yra ge-
riausias būdas atiduoti Dievui didžiausią garbę, kokią tik žmogus gali atiduoti 
žemėje.

Šv. Ignacas viską darė didesnei Dievo garbei; mes turime viską daryti di-
džiausiai įmanomai Dievo garbei, nes Dievas to vertas.

Kiekvienos būtybės galutinis tikslas yra išorinė Dievo garbė. Mąstančios būty-
bės tobuliausiai pareiškia Dievui pagarbą, nes jos yra dieviškų tobulumų atspin-
džiai; jos Jį atpažįsta ir pripažįsta, ir iš to kyla garbinimas, dėkojimas, šlovinimas 
bei meilė Kūrėjui. Kadangi Dievas mus be galo mylėjo ir įrodė savo meilę atei-
damas į žemę, kad pakeltų nupuolusį žmogų, jį apšviestų, sustiprintų ir atpirktų 
savo gėdingiausia mirtimi bei baisiausiomis kančiomis; kadangi Jis dabar amžinai 
pasilieka su mumis žemėje, nors nedėkingi žmonės vis dar Jį atmeta ir paniekina; 
kadangi Jis duoda mums save kaip maistą, kad savo dieviškumu mus sudievintų 
— mes turime Jį mylėti be ribų. Kita vertus, būdami ribotos būtybės, mes nepajė-
giame suteikti Dievui neribotos garbės. Tad duokime Jam nors tiek, kiek galime.1

Iš to išplaukia, kad Marijos Riterijai „žmogaus autonomija“ yra mitas; 
žmogus pats vienas neturi prasmės, todėl nieko nedaroma vien tik žmogui bei 
jo orumui.

Tam priešinga šiandienė žmogaus ir jo teisių stabmeldystė, kuri visais 
klausimais tampa svarbiausiu motyvu. To vaisius yra religinis abejingumas — 
pavojingiausi mūsų laikų nuodai. Skaitant laišką broliui Alfonsui, rašytą 1919 
metais, atrodo, jog šventasis gyveno mūsų istoriniu laikotarpiu:

Labai džiaugiuosi, kad degi uolumu didesnei Dievo garbei; mūsų laikais 
didžiausias maras yra abejingumas, kuriam pasiduoda ne tik pasauliečiai, bet 
ir pašvęstieji asmenys. Ir visgi Dievas yra vertas šlovės, kuo didžiausios šlovės. 
Mes, vargšės ribotos būtybės, nepajėgiame teikti Jam didžios garbės, kurios Jis 
yra vertas, todėl turime bent jau stengtis kiek įmanoma prisidėti prie Dievo gar-
bės didinimo.2

Šiuolaikinis žmonijos kultas, kuris žmoguje mato visų dalykų prasmę, yra 
visiškai svetimas ir nepriimtinas M.I. įsteigėjui. Jame jis mato tikėjimo Dievu 
stoką, visišką vertybių sukeitimą vietomis, galutinai vedantį į ateizmą bei 
nuodėmę. Todėl riteris turi ginti Dievo teises, sugebėti žmonėms įrodyti, kad 
Dievas yra.

1 M.I. konferencija Krokuvoje, 1919 m. rugsėjo 18 d., BMK, p. 447–478.
2 Laiškas broliui Alfonsui Kolbei, 1919 m. birželio 21 d., BMK, p. 41.
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Kai žiūriu į gėlę, paprastą laukų gėlę, negaliu suprasti, kaip kas nors gali 
taip nemąstydamas abejoti buvimu To, kuris ją sutvėrė, sumanė ir tikslingai su-
tvarkė visas dalis, kad ji galėtų žydėti ir brandinti vaisius?3

Savo žurnale „Nekaltosios riteris“ Maksimilijonas Kolbė daug vietos skyrė 
apologetinėms temoms, įrodančioms Dievo buvimą, Jo tiesą bei teises, nes my-
lėjo Dievą visa širdimi ir norėjo, kad visi Jį pažintų ir pamiltų.

Kiekvienas, jaučiantis Dievo didybę, taip pat suvokia, koks tuščias yra jis 
pats. Norint priartėti prie Dievo didybės svarbiausia yra pripažinti savo nie-
kingumą.

Kai žmogus pajėgia bent šiek tiek priartėti prie Dievo, jis neišvengiamai su-
vokia, kad visa, kas esame, ką turime ir ką galime padaryti, kiekvieną savo gy-
venimo akimirką gauname iš Dievo, nes besitęsiantis mūsų gyvenimas yra ne kas 
kita, kaip nuolatinis šios būties priėmimas. Vieni patys negalime nieko nuveik-
ti, geriausiu atveju sugebame daryti tik blogį, kuris yra gėrio, tvarkos ir stiprybės 
trūkumas. Kai pripažįstame šią tiesą ir keliame akis į Dievą, iš kurio kiekvieną 
akimirką gauname tai, ką turime, tuoj suvokiame, kad Jis, Viešpats, gali duoti dar 
daugiau ir, būdamas labiausiai mylintis Tėvas, norėtų duoti visa, ko mums reikia.4

Tėvas Kolbė vis iš naujo pabrėžia, kad didžiausias blogis žmogaus gyveni-
me yra pasitikėjimas savo jėgomis, laikymas save visų dalykų centru, susitel-
kimas vien į save. Tai pirmasis žalčio gundymas: jūs pasidarysite kaip Dievas. 
Dvasinė puikybė, garbinanti savąjį aš vietoj Dievo didybės, yra mūsų laikų liga, 
kuri išgydoma tik tikru nusižeminimu. Nusižeminimas atiduoda visą garbę 
Dievui, moko žmogų laikyti save tik įrankiu Dievo tarnyboje.

Marijos riteris yra šluota Nekaltosios rankose. Dievo Motina, užuot paėmu-
si tinkamą teptuką, kad nutapytų savo darbų paveikslus, pasinaudoja paprasta 
šluota.5

Jei mėginsime ginti Dievo garbę savo jėgomis, tik pakenksime Jo reikalui.
Mes visi be išimties tik švaistome Dievo malones ir faktiškai esame nenau-

dingi tarnai.6

Be to, šventasis visada labai nerimavo, kad savo nevertumu nesuteptų 
Nekaltosios garbės, todėl nuolat prašydavo kitų melsti jam atsivertimo.

3 Straipsnis: Życie Boże [Dievo gyvenimas], CDM, p. 20.
4 RN 4 (1925), p. 226.
5 Laiškas t. Justinui Nazimai, Nagasakis, 1935 m. vasario 21 d.
6 Laiškas broliui Alfonsui Kolbei, Nagasakis, 1930 m. lapkričio 30 d.
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Tačiau savo bejėgiškumo suvokimas jokiu būdu neparalyžiuoja riterio uo-
lumo; priešingai, jis stengsis visiškai pamiršti save ir pasitikėti tik Dievo malo-
ne bei Nekaltosios pagalba.

Tada ji darys gera per jį, nepaisydama jo vargingumo, silpnumo, kvailumo 
ir nevertumo.7

Tas, kuris prieš akis nuolat turi vien Dievo ir Nekaltosios garbę, nebijos 
žmonių. Pasaulio nuomonė jam nebebus svarbi. Žmonės vadino Maksimilijoną 
bepročiu, nekompetentingu, kvailu ir naiviu; jis dažnai buvo konfratrų išjuo-
kiamas dėl savo beprotiškų idėjų. Ypač pirmomis misijos Japonijoje dienomis 
jį vargino hierarchų šmeižtai bei įtarinėjimai. Nors dėl to labai kentėjo, savo 
žvilgsnį visada buvo nukreipęs į aukštesnes sritis. Galų gale jis čia buvo ne dėl 
savęs, o dėl Dievo šlovės ir Nekaltosios garbės.

7 Laiškas konfratrams Japonijoje, Šanchajus, 1933 m. balandžio 9 d.
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Dvyliktoji diena 

Kur beįžengtum, Tu gauni [sieloms] atsivertimo ir augimo šventume malo-
nę, nes tik per Tavo rankas iš Švenčiausiosios Jėzaus Širdies mums ateina 
visos malonės...

Nekaltoji yra visagalė Užtarėja. Kiekvienas atsivertimas ir kiekvienas pa-
šventinimas yra malonės darbas, o Ji yra visų malonių Tarpininkė. Taigi Ji viena 
pajėgia išmelsti bei dalyti bet kokią ir visas malones. Stebuklingojo medalikėlio 
apreiškimo metu palaimintoji Kotryna Labouré matė spindulius, sklindančius iš 
brangių žiedų, kuriuos Nekaltoji mūvėjo ant savo pirštų. Šie spinduliai simboli-
zuoja malones, Nekaltosios dosniai dalijamas visiems, kurie jų nori. Netgi tėvas 
Ratisbonas (Ratisbonne) savo regėjime kalba apie malonių spindulius.

Paaiškinimas:
Visos riterio maldos, aukos ir veiksmai neatsiejami nuo sielų vedimo prie 

Nekaltosios bei Nekaltosios nešimo į jų sielas tam, kad JI galėtų įžengti į jų 
gyvenimus.

Kartą įžengusi visų malonių Tarpininkė perkeis plėšiko urvą į šventyklą. 
Tada šaltas, tuščias ir tamsus kapas taps švytinčiais namais, pilnais meilės ir 
džiaugsmo.

Kad ir koks menkas atrodytų mūsų vaidmuo gelbstint sielas, turime būti 
tvirtai įsitikinę, kad niekas, ką darome, niekada JOS akyse nėra nesvarbu ar 
nereikšminga. Net mažos smulkmenos (gailus sušukimas, Stebuklingojo me-
dalikėlio platinimas) iš tikrųjų turi didelę svarbą: paruošti JAI kelią įžengti 
į sielas. Kaip, kada, kur, per kokį asmenį — tai Jos, o ne mūsų reikalas. Jei, vis 
dėlto, mes nesame įsitikinę savo vargingo apaštalavimo veiksmingumu, dažnai 
beveik stebuklingu, tuomet anksčiau ar vėliau pritrūksime motyvacijos visada 
ir visur būti savanoriškais Jos įrankiais.

Dvasiniai skaitiniai:
„Visų malonių Tarpininkė“ (p. 111–117):

Tiesa apie Marijos visuotinį tarpininkavimą gaunant malones išplaukia iš 
Nekaltojo Prasidėjimo dogmos. Jei kūrinija grįžta pas Dievą tik per Nekaltąją, 
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jei Kristus ateina pas mus ne kitaip, o tik per Mariją, ir jei mes galime grįžti 
pas Jį tik joje, vadinasi, mes gauname visas malones tik per jos nekaltas rankas.

Kaip Jėzus, įrodydamas mums savo didžiulę meilę, tapo Dievu-Žmogumi, 
taip ir trečiasis Asmuo, „Dievas-meilė“ išoriniu ženklu norėjo parodyti savo tar-
pininkavimą tarp Tėvo ir Sūnaus. Šis ženklas yra Nekaltosios Mergelės Širdis. 
Tai aiškiai išplaukia iš šventųjų, ypač tų, kurie laiko Mariją Šventosios Dvasios 
Sužadėtine, pareiškimų. Šv. Liudvikas Marija Grinjonas de Monforas, remda-
masis Bažnyčios Tėvais, mąsto taip: „Dievas Šventoji Dvasia, kuris nepagimdo 
jokio dieviškojo asmens, tapo vaisingas Marijoje, su kuria susižadėjo. Su ja, joje 
ir iš jos Jis sukūrė savo šedevrą, Dievą, tapusį žmogumi, ir kiekvieną dieną iki 
pasaulio pabaigos Jis kuria šios garbintinos Galvos Kūno narius... Tai nereiškia, 
kad Švenčiausioji Mergelė suteikia Šventajai Dvasiai vaisingumo, kurio Ji pati 
neturi. Būdama Dievas, Ji turi galimybę kurti kaip Tėvas ir Sūnus, nors nesi-
naudoja šia galia ir nesukuria kito dieviškojo asmens. Bet tai tikrai reiškia, kad 
Šventoji Dvasia pasirinko mūsų Švenčiausiąją Mergelę ir ja pasinaudojo, nors 
Jai visiškai jos nereikėjo, kad galėtų tapti aktyviai vaisinga, sukurdama Jėzų 
Kristų ir Jo narius joje ir per ją.“1

Taip pat ir po Kristaus mirties Šventoji Dvasia viską mumyse įvykdo per 
Mariją... Todėl, kaip įsikūnijęs antrasis Švenčiausiosios Trejybės Asmuo ap-
reiškia save vardu „Moters sėkla“, taip ir Šventoji Dvasia atskleidžia savo 
dalyvavimą amžinajame atpirkimo darbe per Nekaltąją Mergelę, kuri su Ja 
susijungusi glaudžiau, negu mes kada nors galėtume suprasti... Marija, kaip 
Šventosios Dvasios Sužadėtinė ir todėl prakilnesnė už visą sukurtą tobulumą, 
visiškai įvykdo Šventosios Dvasios, gyvenančios joje nuo pirmos jos prasidėji-
mo akimirkos, valią.

Iš viso to galime daryti išvadą, kad Marija, Atpirkėjo Jėzaus Motina, tapo 
žmonijos atpirkimo bendrininke ir, kaip Šventosios Dvasios Sužadėtinė, daly-
vauja paskirstant visas malones. Todėl galime kartu su teologais sakyti: „Kaip 
Ieva laisva valia prisidėjo prie mūsų pražūties ir iš tikrųjų ją mums užtraukė, 
taip Marija laisva valia bendradarbiauja atpirkimo darbe.“2

Ypač paskutiniaisiais laikais suvokiame, kad Nekaltoji, Šventosios Dvasios 
Sužadėtinė, yra mūsų Tarpininkė. Taigi, Nekaltoji Mergelė pasirodė seseriai 

1 Pirmoji citata paimta iš Šv. Liudviko Marijos Grinjono de Monforo, Tikrasis pa-
maldumas.., § 20–21.

2 Antroji citata paimta iš J. Bittremieux, De meditatione universali Beatæ Virginis Mariæ.
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Kotrynai Laburė (Catherine Labouré) 1830 metais. Iš šios regėtojos tvirtini-
mų sužinome, kad Marijos apsireiškimų tikslas buvo atskleisti savo Nekaltąjį 
Prasidėjimą ir stebuklingą galią užtarti pas Dievą. „Švenčiausioji Mergelė nu-
kreipė žvilgsnį į mane ir išgirdau balsą, sakantį: ‚Šis rutulys vaizduoja visą 
žmoniją ir kiekvieną žmogų. Tai yra simbolis malonių, kurias išlieju tiems, 
kas manęs šaukiasi.‘ Po to aplink Švenčiausiąją Mergelę susiformavo ovalas, 
ant kurio aukso raidėmis buvo parašyta: „O Marija, be gimtosios nuodėmės 
pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos.“ Tuo metu aš iš-
girdau balsą, sakantį: ‚Išliek medalikėlį pagal šį pavyzdį. Visi, kurie jį nešios, 
gaus didelių malonių.‘“

Lurde Nekaltoji Mergelė pasirodė kaip Tarpininkė: ji kviečia ligonius, luošus 
ir nusilpusius, norėdama juos pašventinti ir parodyti mūsų priklausomybę nuo 
jos taip pat ir žemiškajame gyvenime. Ji švelniai traukia prie savęs tuos, kurių 
sielos serga, ypač netikinčius ir užkietėjusius nusidėjėlius, lieja antgamtinį gy-
venimą į jų širdis, kad įtikintų juos savo galia suteikti antgamtinį gyvenimą... 
Šv. Bernardas apibendrina tai, ką Nekaltoji įrodė darbais: „Tai Jo valia, kad mes 
viską turėtume per Mariją.“3

Ši paguodžianti tiesa yra MI esmė ir Nekaltosios riterio dėmesio centras.
Nekaltosios Riterijos judėjimas yra paremtas tiesa, kad Marija yra visų ma-

lonių Tarpininkė. Jeigu ji tokia nebūtų, mūsų darbas ir pastangos būtų veltui.4

Kiekviena malonė mūsų sieloms ateina iš Nekaltosios rankų ir nėra aki-
mirkos, kad ji nesiųstų naujų malonių kiekvienai sielai: malonių, apšviečiančių 
protą, stiprinančių valią, skatinančių daryti gerus darbus; paprastų ir ypatingų 
malonių; malonių žemiškajam gyvenimui ir sielą pašventinančių malonių. Tik 
Paskutiniame teisme ir danguje sužinosime, kaip labai dangiškoji Motina rū-
pinasi kiekviena siela, kiekvienu savo vaiku, kad perkeistų jį pagal Jėzų, mūsų 
pavyzdį.5

Kaip Kristus jai tapo visu malonių šaltiniu, taip ji nori mums būti malonių 
dalytoja. Kiekvieną malonę sukuria Švenčiausiosios Trejybės gyvenimas: Tėvas 
amžinai gimdo Sūnų, ir Šventoji Dvasia kyla iš jų. Iš to randasi kiekvienas vi-
sos sukurtos tvarkos tobulumas. Kiekviena malonė ateina iš Tėvo, kuris amžinai 
gimdo Sūnų ir sukuria malones Sūnui. Šventoji Dvasia, amžinai kylanti iš Tėvo 

3 Ištrauka iš „Miles Immaculatæ“ 1 (1938), p. 25–28.
4 Konferencija Nepokalianove, 1933 m. birželio 6 d.
5 Ištrauka iš nebaigtos knygos apie Nekaltąją, BMK, p. 596.
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ir Sūnaus, suformuoja šią malonę Nekaltojoje ir per ją formuoja sielas pagal 
Dievo-Žmogaus panašumą.6

Nuo to laiko (t. y. nuo Dievo įsikūnijimo Marijos įsčiose) Šventoji Dvasia 
sielai neteikia jokios malonės, o Tėvas per Sūnų ir Šventąją Dvasią neįlieja 
jokios antgamtinės gyvybės, jei šios dovanos nėra teikiamos per visų malonių 
Tarpininkę, Nekaltąją, kuri savuoju „Fiat“ bendradarbiauja jas duodant. Ji iš-
gauna iš Dievo visus malonės lobius kaip jai priklausančius ir dalija juos, kam 
nori ir kaip nori. Dievo meilės ir Nekaltosios vaisius yra Jėzus, Dievo Sūnus 
ir žmogaus Sūnus, tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. Kaip Sūnus nuo am-
žinybės yra Tarpininkas tarp Tėvo ir Šventosios Dvasios, taip Jėzus, įsikūni-
jęs Sūnus, tapo tiesioginiu Tarpininku tarp Tėvo ir Nekaltojoje gyvenančios, 
tarsi įsikūnijusios Šventosios Dvasios, taigi Tarpininku tarp Tėvo ir visiškai 
Šventosios Dvasios pripildytos Nekaltosios, visos žmonijos atstovės ir dvasinės 
Motinos. Todėl tik per ją, ne kitaip, kūrinių meilė gali pakilti į Jėzų ir per Jį 
grįžti atgal pas Tėvą.7

Nekaltosios širdis tampa mūsų širdžių liejimo forma: iš jos širdies teka 
nenutrūkstama malonių srovė, persmelkianti mūsų mintis, žodžius bei dar-
bus, širdies gelmes, giliausias įžvalgas, svarbiausius sprendimus, taip pat 
įprastą kasdienio gyvenimo ritmą. Mes jai skolingi už savo buvimą, krikštą, 
atsivertimą, pašaukimą ir absoliučiai visas, žinomas ar nežinomas malones. 
Jos širdis, šių malonių lobynas, iš tiesų yra mūsų visokeriopo gyvenimo cen-
tras.

Kiekvienas atsivertimas, kiekvienas pašventinimo laipsnis yra sukurtas ma-
lonės. Netgi bendradarbiavimas yra malonė. Be Dievo malonės mes nieko nega-
lime nuveikti. Visų malonių Tarpininkė yra Nekaltoji. Kuo labiau žmogus priar-
tėja prie jos, tuo daugiau malonių iš jos gauna.8

Ji yra prieš mus, su mumis, mumyse, kai nematomai veda mus per laikme-
čio sumaištį, kai dažnai sulaiko mus nuo nupuolimo ir dar dažniau vėl padeda, 
kai nupuolame, kai maitina mus savo Sūnaus krauju ir apšviečia, sušildo, pa-
stiprina bei padrąsina. Atidžiai patyrinėję pamatysime, kad visi mūsų geri dar-
bai, dorybės, tobulumai yra daugiau jos malonių ir jos Nekalčiausios Širdies 
buvimo, negu mūsų pačių valios ir veiklos rezultatas.

6 Ten pat, p. 615.
7 Ten pat, p. 591.
8 Konferencija, 1933 m. rugpjūčio 28 d.
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Ar svarbiausia Fatimos žinia yra ne ta, kad Dievas duoda pasauliui 
Nekalčiausiąją Marijos Širdį kaip paskutinę didžią išganymo viltį, tikrą ir grei-
tą kelią į šventumą?9

Todėl tiesa apie Marijos tarpininkavimą gaunant malones teologiškai pa-
grindžia teiginį, kad riteris gali tapti tokiu paklusniu Nekaltosios įrankiu, kad 
ji jame (netgi daugiau nei jis joje), melstųsi, aukotųsi, kalbėtų, triuškintų erezi-
jas, atverstų ir pašventintų sielas, ir galiausiai sutriuškintų žalčio galvą.

Tada kas sudaro mūsų gyvenimo kelią žemėje? Ką mums reikia daryti 
šiame ašarų slėnyje? Koks yra tikrai prasmingas, tvirtas mūsų egzistencijos 
tikslas? Nekaltosios širdis duoda aiškų atsakymą ir į šį klausimą: „Melskitės 
ir aukokitės, nes tiek daug sielų žūva, kadangi nėra nė vieno, kas už jas mels-
tųsi ir aukotųsi“, — pasakė ji Fatimoje 1917 m. rugpjūčio 19 dieną. Visi mūsų 
siekiai, veiksmai, įvairios aplinkybės, kur, kada ir kaip kažkas vyksta, yra tik 
mūsų gyvenimo paviršius, išorinė, regimoji pusė. Tačiau vidinė tikrovė, viso to 
prasmė yra patikti Dievui, tarnauti Tiesai, eiti keliu, vedančiu į dangų, ir vesti 
ten kitus. Kitaip tariant, visų malonių Tarpininkė nori, kad mes tęstume šį tar-
pininkavimą sielose, kad galėtume būti kanalai, įrankiai, per kuriuos ji galėtų 
išlieti atsivertimo ir pašventinimo malonių kuo didesniam sielų skaičiui.

Jei Marija yra visų malonių Tarpininkė, tai mes galime tapti malonių kana-
lais priklausomai nuo to, kaip arti jos esame. Tada mes tampame tarpininkais 
malonių, kurios liejasi į mus iš Tėvo per Sūnų (kuris jas nupelnė) ir Nekaltąją 
(kuri yra jų saugotoja), o per mus — į kitų sielas.10 

9 Žr. VI dalis, II skyrius.
10 Laiškas seminaristams, 1934 m. vasario 8 d.



79

Tryliktoji diena 

Leisk man Tave šlovinti, o Švenčiausioji Mergele. Duok man jėgų kovoti su 
Tavo priešais...

Bet kas yra Tavo priešas? Visa, kas sutepta nuodėmės, kuri neveda prie 
Dievo, kuri nėra meilė; tai yra visa, kas kyla iš pragaro gyvatės, kuri yra melas ir 
iš jos vienos [kyla] visos mūsų klaidos, tada — visos mūsų nuodėmės. Mes mel-
džiame Ją duoti mums jėgų prieš jas. Iš tiesų visos pamaldumo praktikos egzis-
tuoja tik dėl to; štai kam yra malda; tam yra šventieji Sakramentai: būtent įgyti 
stiprybės, siekiant įveikti visas kliūtis mūsų kelyje pas Dievą, su dar karštesne 
meile, tampant kaip Dievas, vienijantis su pačiu Dievu.

Taip, kaip išėjome iš Dievo per sukūrimą, taip sugrįžtame pas Dievą; visa 
gamta mums kalba apie tai ir, kur bepažvelgtume, matome, kad veiksmas turi 
atoveiksmį kaip Dievo veiklos aidą, netgi Jo kūrimo veiklos. Šiame atoveiksmio 
kelyje kūrinys, apdovanotas laisva valia, susiduria su sunkumais ir nelaimėmis, 
kurias Dievas leidžia, kad ši būtybė dar labiau veržtųsi į Jį.

Kad įgytų pakankamai jėgų tam tikslui pasiekti, vis dėlto šis kūrinys turi 
melsti, maldauti tokios stiprybės 

Tą, kuris yra visos jėgos šaltinis ir kuris su meile žvelgia į savo paties kū-
rinių pastangas trokšdamas, kad jie nuoširdžiai norėtų eiti pas Jį, ir negai-
lėdamas jiems pagalbos. Ir net jei tokiems kūriniams, tokiems brangiems Jo 
vaikams, pakeliui pasitaiko suklupti, nupulti, susitepti, išsipurvinti, šis my-
lintis Tėvas negali niekaip nereaguoti į jų nesėkmę. Jis siunčia savo viengimį 
Sūnų, kuris savo gyvenimu ir mokymu parodo jiems aiškų bei saugų kelią. 
Savo begalinės vertės Brangiausiuoju Krauju Jis nuplauna purvą ir gydo žaiz-
das. Ir kad siela neprarastų vilties iš baimės, jog pažeidė dieviškąjį teisingumą, 
Dievas siunčia Tą, kuri yra Jo meilės įsikūnijimas, motiniškos meilės Dvasios 
Nuotaka, Nekaltoji, visa graži, be dėmės (nors Ji yra žmogaus dukra), žmonių 
sesuo, ir paskiria Jai dosniai dalyti Jo malones sieloms. Jis paskiria Ją savo 
Sūnaus pelnytų malonių Tarpininke, maloningąja Motina, Motina sielų, atgi-
musių per malonę.
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Dvasiniai skaitiniai:
„M.I. uždavinys mūsų laikais“ (p. 221–225):

La Salete Dievo Motina paskelbia apie mūsų laikus:
Antikristo pirmtakas kartu su daugybės žmonių armija pradės kovą su 

tikruoju Kristumi, vieninteliu pasaulio Atpirkėju. Jis pralies daug kraujo ir 
mėgins sunaikinti tikrąjį Dievo garbinimą, kad pats būtų garbinamas kaip 
Dievas... Prieš tam įvyksiant, žemėje įsiviešpataus netikra taika; žmonės 
negalvos apie nieką kita, tik apie malonumus. Blogieji pasiners į kiekvieną 
nuodėmę. Bet Šventosios Bažnyčios vaikai, tikėjimo vaikai, mano tikrieji se-
kėjai, augs Dievo meilėje ir dorybėse, kurios man yra brangiausios... Roma 
praras tikėjimą ir taps antikristo sostu, o žmonės taps vis labiau ir labiau 
sugedę...1

Mes išgyvename Šventosios Bažnyčios, mistinės Kristaus sužadėtinės, 
Didįjį penktadienį. Kaip tada Kalvarijoje, taip ir šiandien Kristus yra išduotas 
ir daugelio žmonių nevertinamas. Tik mažas likutis tebėra ištikimas Jam, ma-
žas būrelis, po kryžiumi susibūręs apie Skausmingąją Motiną. Ko reikia, kad 
būtume priskirti jos vaikams? „Kokie jie bus, tie Marijos tarnai, tie vergai, tie 
vaikai?“ — klausia šv. Liudvikas Marija Grinjonas de Monforas. Jis mums pa-
teikia didį idealą, kurį pirmiau turime pažinti, kad geriau juo sektume ir paga-
liau su juo visiškai susitapatintume. Jis rašo apie tai, kaip turime elgtis lemtin-
game mūšyje:

Visiškai nuskaistinti didelių vargų ugnyje ir glaudžiai susijungę su Dievu, 
[jie] neš meilės auksą širdyse, maldos smilkalus mintyse ir apsimarinimo mirą 
kūnuose. Jie neš vargšams ir kukliesiems malonų Jėzaus kvapą, o šio pasaulio 
didiesiems, turtuoliams ir puikuoliams — mirties kvapą (plg. 2 Kor 2, 14–16). Jie 
bus kaip audros debesys, skrendantys oru nuo menkiausio Šventosios Dvasios 
dvelksmo. Jie nebus prie nieko prisirišę, niekuo nesistebės ir dėl nieko nesibai-
mins... Jie bus tikri Kristaus mokiniai, sekantys Jo neturtu, nusižeminimu, pa-
nieka pasauliui ir Jo meile. Jie nurodys siaurą kelią pas Dievą grynoje tiesoje pa-
gal šventąją Evangeliją, o ne pagal pasaulio principus... jie nepagailės, nepaisys 
ir nebijos jokio žmogaus, kad ir koks galingas jis būtų. Jie turės dviašmenį Dievo 
žodžio kalaviją burnoje (Žyd 4, 12; Ef 6, 17) ir neš ant pečių kruviną kryžių. 
Dešinėje rankoje jie laikys krucifiksą, kairėje — rožančių, o širdyje — šventus 

1 A. de Lassus, Le secret de Notre Dame a La Salette: „Action Familiale et Scolaire“, 
Nr. 123, Paryžius, 1996 m.



81

Jėzaus ir Marijos vardus. Jėzaus paprastumas ir pasiaukojimas atsispindės visa-
me jų elgesyje.2

Dievo Motina užbaigia savo pranešimą La Salete šiuo kvietimu:
Aš skubiai kreipiuosi į žemę; šaukiu tikrus gyvojo Dievo, kuris viešpatauja 

danguje, vienintelio ir tikrojo žmonijos Atpirkėjo, mokinius, šaukiu tikruosius 
Kristaus, tapusio žmogumi, sekėjus; šaukiu savo vaikus, savo ištikimuosius, ku-
rie visiškai save patikėjo man, kad galėčiau nuvesti juos pas savo dieviškąjį Sūnų 
— vaikus, kuriuos nešu savo rankoje, kurie gyvena mano dvasia; pagaliau aš 
šaukiu paskutinių laikų apaštalus, tikruosius Kristaus mokinius, kurie gyvena 
paniekinę pasaulį ir save, neturte ir nusižeminime, tyloje ir užmarštyje, maldoje 
ir atgailoje, tyrume ir vienybėje su Dievu, kentėjime ir nesuprasti pasaulio. Atėjo 
laikas jiems pasirodyti ir atnešti šviesą pasauliui. Eikite ir pasirodykite, kad esa-
te mano mylimi vaikai. Aš esu su jumis ir jumyse, kad jūsų tikėjimas būtų šviesa, 
kuri apšvies jus šiomis nelaimių dienomis. Tegul jūsų uolumas pažadina Jėzaus 
Kristaus garbės ir šlovinimo alkį. Kovokite, šviesos vaikai, nors jūsų mažai, ži-
nodami, kad laikų laikas, pabaigos pabaiga yra arti.3

Nekaltosios Riterija buvo įkurta šia kovinga dvasia:
Nekaltosios riteris nėra abejingas blogiui, plintančiam pasaulyje, bet neken-

čia jo visa širdimi ir kiekviena proga, kiekvienoje vietoje ir bet kuriuo metu per-
sekioja bet kokį sielas nuodijantį blogį.4

Dabar, kadangi piktoji dvasia nelaukia geros progos, o veikia greitai ir pa-
gal planą, mes dėl jokios priežasties negalime apleisti savo darbo Nepokalianove 
(Nekaltosios mieste); pagaliau juk tai sielų klausimas, viso pasaulio ir kiekvienos 
atskiros sielos užkariavimas Nekaltajai, visų sielų pašventinimas per Nekaltąją 
iki amžių pabaigos. Tikrai būtų gėda prarasti nors vieną sielą.5

Keletas ištikimųjų bus ypač persekiojami velnio. Pavienis asmuo šioje situ-
acijoje tikrai prapultų; vargu ar jis atsilaikytų prieš įvairialypius gundymus ir 
žalčio klastą. Todėl Išganytojas veda apgultus savo vaikus pas Mariją. Ji buvo 
mums duota paskutiniais laikais kaip pergalingas generolas visuose Dievo mū-
šiuose. Ji sujungia savo ištikimus vaikus mažytėje armijoje, dvasiniame pasau-
lyje, alsuojančiame jos buvimu, tyrumu, grožiu ir jėga. Čia nebekyla klausimas, 

2 Šv. Liudvikas Marija de Monforas, Tikrasis pamaldumas.., § 56–57, 59.
3 A. de Lassus, op. cit., p. 35.
4 Do ideału M.I., Nepokalianovas, 1996 m., p. 70.
5 Ten pat, p. 77.
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ar įstoti į dar vieną draugiją ar išoriškai priklausyti MI; kiekvienas, kuris nori 
likti ištikimas Kristui, turi pasiaukoti Marijai kokiu nors būdu ir gyventi savo 
pasiaukojimu.

M.I. įduoda jam į rankas priemones, padedančias ištikimai kovoti šiame 
mūšyje: šv. Maksimilijono pavyzdį, M.I. istoriją, bet svarbiausia, jos vidinę 
struktūrą, kuri taip gerai atitinka mūsų laikų poreikius ir ypač gerai pritaikyta 
šiuolaikiniam žmogui.

Galiausiai tai yra visų svarbiausio dalyko klausimas: mūsų sielų ir kitų sie-
lų išgelbėjimas. Vargu ar yra koks nors kitas judėjimas, kuris taip labai padėtų 
įgyvendinti Kristaus žodžius: „Būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu amži-
nojo gyvenimo vainiką!“

„PABAIGOJE MANO NEKALTOJI ŠIRDIS TRIUMFUOS.“
Tai yra apreikšta, neklaidinga tiesa, kad amžių pabaigoje Kristus vėl ateis 

gyvųjų ir mirusiųjų teisti, „ir Jo viešpatavimui nebus galo“. Tai yra galutinis 
mūsų Išganytojo triumfas, kaip rašo šv. Paulius:

Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas val-
džias, galybes ir pajėgas. Jis gi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus 
priešus... Kai jam bus visa pajungta, tuomet ir pats Sūnus nusilenks tam, kuris 
buvo viską jam pajungęs, kad Dievas būtų viskas visame kame (1 Kor 15, 24–28).

Tačiau kaip rytinė žvaigždė pasirodo prieš patekant saulei, taip Marijos 
triumfas ruošia kelią Kristaus triumfui. Todėl pirmasis atpirkimo pažadas 
teigia: „Ji sutriuškins tau galvą“, ir Bažnyčia savo liturgijoje sako Marijai: „Tu 
viena sunaikinai visas erezijas pasaulyje.“ Fatimoje iš Marijos lūpų girdime 
paguodžiančius žodžius: „Pabaigoje mano Nekaltoji Širdis triumfuos“6, ir 
šv. Maksimilijonas išreiškia šį įsitikinimą:

Tikrai tai yra Dievo valia, kad Nekaltoji užkariautų visas sielas.7

Tačiau kada ji valdys visą pasaulį? Kada „Nekaltosios miestas“ iškils kie-
kvienoje šalyje? Kada jos Stebuklingasis medalikėlis ilsėsis ant kiekvienos krū-
tinės ir kiekviena širdis pasaulyje jai plaks? Aš manau, kad nėra geresnio būdo 
paskubinti šiai akimirkai, kaip kiekvienam iš mūsų nuolat stengtis vis labiau 
išgyventi savo visišką pasiaukojimą Nekaltajai.8 

6 Apsireiškimas Fatimoje, 1917 m. liepos 13 d.
7 Do ideału M.I., op. cit., p. 77.
8 Ten pat, p. 64.
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5. PRIĖMIMO  
Į MILITIA IMMACULATÆ  

CEREMONIJA

Veni, Creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita,
Imple supérna grátia
Quae tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
Altíssimi donum Dei,
Fons vivus, ignis cáritas,
Et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere,
Dígitus paternæ déxteræ,
Tu rite promíssum Patris,
Sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus,
Infúnde amorem córdibus,

Veni Creator Spiritus

Infirma nostris córporis
Virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius,
Pacémque dones prótinus,
Ductóre sic te praévio
Vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem,
Noscámus atque Fílium,
Teque utriúsque Spíritum
Credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória,
Et Fílio, qui a mórtuis
Surréxit, ac Paráclito,
In sæculórum saécula. Amen.

Pageidautina, kad priėmimas vyktų per Marijai skirtą šventę.

Pradžios giesmė
1) Viena iš giesmių Šventajai Dvasiai: „Veni Creator Spiritus“, „Veni Sancte 
Spiritus“ arba „Ateik, Šventoji Dvasia“.

2) Viena iš giesmių Švč. Mergelei Marijai: „Ave Stella Maris“ ar kitos.
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Krikšto pažadų atnaujinimas:
Kunigas: Krikšto dieną mes atsižadėjome šėtono, jo darbų ir pasaulio. 

Mes pasižadame ištikimai tarnauti Dievui šventojoje Katalikų Bažnyčioje. 
Atnaujinkime šventuosius Krikšto pažadus. Taigi aš klausiu jūsų: 

Ar atsižadate piktosios dvasios?  — R: Atsižadame!
Kunigas: Ar atsižadate visų jos darbų? — R: Atsižadame!

Ave Maris Stella

Kunigo kreipimasis
Šiuo momentu kunigas gali pasakyti trumpą kreipimąsi, kuriuo pa-

aiškina pasiaukojimą Nekaltajai, pagiria sprendimą jį atlikti ir paragina 
stojančiuosius juo gyventi.

Ave Maris Stella
Dei Mater Alma,
Atque semper Virgo,
Felix cæli porta.

Sumens illud Ave,
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Hevæ nomen.

Solve vincla reis,
Profer lumen cæcis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.

Monstra te esse Matrem
Sumat per te preces,

Qui pro nobis natus,
Tulit esse tuus.

Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos,
Mites fac et castos.

Vitam præsta puram,
Inter para tutum,
Ut videntes Jesum,
Semper collætemur.

Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus. Amen.



85

Kunigas: Ar atsižadate visų jos vilionių? — R: Atsižadame!
Kunigas: Ar tikite visagalį Dievą, dangaus ir žemės Sutvėrėją?  

— R: Tikime!
Kunigas: Ar tikite Jėzų Kristų, Jo vienatinį Sūnų, mūsų Viešpatį, 

gimusį ir kentėjusį? — R: Tikime!
Kunigas: Ar tikite Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, 

šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių 
prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą? — R: Tikime!

Kunigas: Dabar visi melskime Dievą taip, kaip Viešpats Jėzus Kris-
tus mus išmokė: Tėve mūsų...

Nekaltosios Mergelės Marijos medalikėlio  
palaiminimas ir uždėjimas 

(iš Rituale Romanum):

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit coelum et terram.

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

V. Oremus. Omnipotens et misericors Deus, qui per multiplices Immacu-
latæ Mariae Virginis apparitiones in terris mirabilia jugiter pro animarum 
salute operari dignatus es: super hoc numismatis signum, tuam bene + dic-
tionem benignus infunde; ut pie hoc recolentes ac devote gestantes et illius 
patrocinium sentiant et tuam misericordiam consequantur. Per Christum 
Dominum nostrum.

R. Amen.

Kunigas apšlaksto medalikėlius švęstu vandeniu ir uždeda kiekvienam priėmimo 
į M.I. prašančiam asmeniui, kalbėdamas šią maldą:

V. Accipe sanctum Numisma, gesta fideliter, et digna veneration prose-
quere: ut piissima et immaculata caelorum Domina te protegat atque defen-
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dat: et pietatis suae prodigia renovans, quae a Deo suppliciter postulaveris, 
tibi misericorditer impetret, ut vivens et moriens in materno ejus amplexu 
feliciter requiescas.

R. Amen.

Visiems uždėjęs medalikėlius, kunigas kalba:

V. Kyrie, eleison.
R. Christe. eleison. Kyrie, eleison.

V. Pater noster… (continues silently until the words…) Et ne nos inducas 
in tentationem.

R. Sed libera nos a malo.

V. Regina sine labe originale concepta.
R. Ora pro nobis.

V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Oremus. Domine Jesu Christe, qui beatissimam Virginem Mariam ma-

trem tuam ab origine immaculatam innumeris miraculis clarescere voluisti, 
concede: ut ejusdem patrocinium semper implorantes, gaudia consequamur 
aeterna: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti, Deus, 
per omnia saecula saeculorum.

R. Amen.
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Pasiaukojimo Nekaltajai aktas
O Nekaltoji, dangaus ir žemės Karaliene, nusidėjėlių Prieglobsti ir 

mūsų Motina, kuri taip stipriai mus myli ir kuriai Dievas patikėjo visą 
gailestingumo karalystę!

Aš, N. N., nevertas nusidėjėlis, puolu po Tavo kojomis ir maldauju 
Tave iš visos širdies: teikis visiškai ir neribotai paimti mane valdyti savo 
nuosavybėn. Daryk, ką Tu nori su manimi, su mano sielos ir kūno galio-
mis, su visu mano gyvenimu, su mano mirtimi ir mano amžinybe.

Naudokis manimi taip, kaip Tau patinka, kad išpildytum tai, kas 
apie Tave pasakyta: „Ji sutrins gyvatei galvą“ ir „Tu viena nugalėjai visas 
erezijas visame pasaulyje“.

Padaryk mane įrankiu savo nekaltose ir gailestingose rankose, kad 
Tau tarnaučiau, kad kuo labiau padidinčiau Tavo garbę tokioje daugybė-
je drungnų sielų, kurios atkrito nuo tikėjimo, ir kad tokiu būdu plistų 
Švenčiausiosios Jėzaus Širdies Karalystė. Juk į kokią vietą Tu beįeitum, 
Tu prašai atsivertimo ir pašventinimo malonės, nes visos malonės mums 
ateina iš Švenčiausiosios Jėzaus Širdies tik per Tavo rankas.

Suteik man garbę Tave šlovinti, o Švenčiausioji Mergele. 
Duok man stiprybės kovoti su Tavo priešais.

 
Trumpa M.I. malda

O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie 
šaukiamės Tavo pagalbos, ir už visus tuos, kurie nesišaukia Tavo pagalbos, 
ypač už laisvuosius masonus ir už visus, kurie yra Tau pavesti. 

Kunigo palaiminimas ir baigiamoji giesmė  
Švč. Mergelei Marijai.

Priėmimo į M.I. liudijimo pasirašymas.
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