
“Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas; o jei 
apmirs, jis duos gausių vaisių” (Jn 12,24).

Šie iškalbingesni nei ištisas traktatas Jėzaus žodžiai atveria gyvenimo 
paslaptį.

Nepatirsi Jėzaus džiaugsmo, nemylėdamas skausmo. Nėra prisikėlimo 
be mirties. 

Jėzus čia kalba apie save, aiškina savosios egzistencijos prasmę.
Vos pora dienų beliko iki  jo mirties.  Ji  bus skausminga,  žeminanti. 

Kodėl reikia mirti,  ir  būtent Jam, kuris skelbėsi esąs pats  Gyvenimas? Kodėl 
kentėti, Jam, kuris yra nekaltas? Kodėl turi būti šmeižiamas, priimti antausius, 
būti  išjuoktas,  prikaltas  prie  kryžiaus,  žodžiu,  -  patirti  pačią  gėdingiausią 
pabaigą? O labiausiai kyla klausimas, kodėl Jis, nuolat gyvenęs vienybėje su 
Dievu, turės jaustis savojo Tėvo apleistas? Mirtis ir Jį baugina; tačiau ji turės 
prasmę: tai - prisikėlimas.

Jis  buvo  atėjęs,  kad  suburtų  į  vienybę  išsklaidytus  Dievo  vaikus 
(plg.Jn 11,52), kad įveiktų visas kliūtis, kurios skiria tautas ir atskirus žmones, 
kad padarytų broliais tarpusavyje susiskaldžiusius, kad atneštų taiką ir sukurtų 
vienybę. Tačiau už tai reikės sumokėti didelę kainą: kad patrauktų visus prie 
savęs, Jėzus turės būti pakeltas nuo žemės, ant kryžiaus (plg.Jn 12,32). Tad 
štai ką atskleidžia šis palyginimas, pats gražiausias visoje Evangelijoje:

“Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas; o jei 
apmirs, jis duos gausių vaisių”.

Jis yra tas kviečių grūdas.
Šiuo Velykų laikotarpiu Jis mums pasirodo iškeltas ant kryžiaus, kuris 

yra Jo kankinystė bei šlovė, kaip didžiausios meilės išraiška. Ten Jis dovanojo 
viską: atleidimą budeliams, Rojų - plėšikui,  mums - Motiną bei savo kūną ir 
kraują,  savo  gyvybę,  iki  šauksmo:  “Mano  Dieve,  mano  Dieve,  kodėl  mane 
apleidai?”

1944 m. rašiau: “Ar žinai, kad Jis viską mums dovanojo? Ką dar būtų 
galėjęs mums duoti Dievas, kuris iš meilės, rodos, pamiršta esąs Dievas?” 

Taip  Jis  suteikė  galimybę mums  tapti  Dievo  vaikais:  sukūrė  naują 
tautą, naują kūriniją.

Sekminių  dieną į  žemę kritęs  ir  apmiręs kviečių  grūdas  jau suveši 
vaisingomis varpomis: trys tūkstančiai visų tautų bei šalių žmonių tampa “viena 
širdimi ir viena siela”, vėliau penki tūkstančiai, po to...
 
“Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas; o jei 
apmirs, jis duos gausių vaisių”.

Šis žodis suteikia prasmę ir mūsų gyvenimui, mūsų kančiai, o vieną 
dieną - ir mūsų mirčiai.

Visuotinė  brolystė,  dėl  kurios  norime gyventi,  taika,  vienybė,  kurią 
norime sukurti aplink save, liks tik graži svajonė, iliuzija, jei nesame pasiruošę 
eiti tuo pačiu Mokytojo keliu.

Kaip Jis galėjo “duoti gausių vaisių”?
Jis  dalijosi  viskuo,  kas  mūsų.  Prisiėmė  mūsų  skausmus.  Tapo  su 

mumis  tamsa,  melancholija,  nuovargiu,  prieštaravimu...  Išgyveno  išdavystę, 
vienatvę,  našlystę...  Žodžiu,  jis  “tapo  viena”  su  mumis,  užsikraudamas  ant 
savęs tai, kas mums buvo našta.

Taip ir mes. Įsimylėję Dievą, kuris tampa mūsų “artimu”, turime būdą, 
kaip Jam išsakyti savo begalinį dėkingumą už Jo beribę meilę: tai - gyventi kaip 
Jis.  Tad  dabar  mes  tampame  “artimaisiais”  tiems,  kurie  gyvenime  praeina 
mums  pro  šalį,  nes  norime  būti  pasiruošę  “tapti  viena”  su  jais,  prisiimti 
susiskaldymus, pasidalinti skausmu, išspręsti problemą - per konkrečią meilę, 
tapusią tarnavimu.

Apleidime Jėzus visiškai atidavė save; jei dvasingumo centras yra Jis, 
tai  ir  prisikėlęs  Jėzus  turi  visoje  pilnatvėje  spindėti,  ir  tai  turi  paliudyti 
džiaugsmas. 
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