NUO MANO GYVENIMO IKI JŪSŲ

S U K U R T I S U B J E K T Ą , K A I G R I Ū N A A K I VA I Z D Y B Ė S

REVOLIUCIJA
„T

manyje

ikrai gyvename tokiomis sąlygomis, kad pirmieji
turime būti pakeisti, turime patirti tą giliąją revoliuciją, kuri niekada, kartoju, niekada neateis iš
išorės, tam tikros socialinės tikrovės, kaip mes tikimės, kad
bus“, nes „to niekada nebus kultūroje ar visuomenės
gyvenime, jei pirmiausiai neįvyks mumyse. [...] Jei neprasidės tarp mūsų savimonės revoliucija, savęs suvokimas be jokių išankstinių nusistatymų, be kažko,
ką pirmiausia reikėtų išgelbėti“.

MUMS NIEKO DAUGIAU NEREIKIA. „Skaičiuoju savo
mintis ir veiksmus, jausmus ir reakcijas, dienas ir naktis.
Tačiau Kita Esatis, kuri mane nuolat lydi ir visa liudija. Tai
– ilga kelionė, kurią turime įveikti kartu, tai – tikras nuotykis: atrasti tą Esatį savo kūnuose ir savo kauluose, atrasti, kad visa mūsų būtis pasinėrusi toje Esatyje, tai yra
Šventumas. Tai taip pat ir tikras socialinis įsipareigojimas.
Todėl drąsiai ir ištikimai reikia sekti simptomais, sukeltais
sąlygų, kuriomis mes susitikome, visumos: mums nieko
daugiau nereikia“.
(Kunigo Giussani gyvenimas, BUR, Milanas 2014)
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VISIŠKAI PERKEISTAS IR NUOSTABĄ KELIANTIS VEIDAS. Visa mūsų judėjimo skelbiamos žinios jėga glūdi čia.
Mano laimės, mano išpildymo tvirtinimas yra ta priežastis, dėl kurios tikiu, dėl kurios pripažįstu Kristų:
mano paties išsipildymas yra šis santykis. Tačiau aš
savo realizuoju santykyje su moterimi, skaitydamas knygą, valgydamas, keliaudamas į kalnus! Todėl santykis su
Kristumi yra visų šių dalykų tiesa, šių dalykų tiesa yra tos
Esaties suvokimas, priklausymo suvokimas. Žodžiu, toks
yra gyvas tikėjimas: tai ne kas kita, kaip visiškai perkeistas
ir nuostabą keliantis įprastų dalykų veidas.
(Nuo utopijos iki esaties. 1975-1978, BUR, Milanas 2006)

Jėgos, keičiančios pasaulį,
yra tos pačios,
kurios žmogų padaro laimingą.
Luigi Giussani
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