Svento gyvenimo pavyzdys —
— Tevas Ambrozijus Pabreza
(90 metif mirties sukaktuvems pamineti)
eigu kas nors nusiskundzia, kodel Lietuyos
katalikai neturi sventtjjq, kurie savo dvasios
kilnumu atgaivintu. musu. siekimus, kartas
nuo karto sukeltu. religinj atgimima,, tai sitoks nusiskundimas yra neteisingas, arba
bent jis yra tick teisingas, kad apkaltina mus
pacius nerupestingumu, nemokejimu jvertinti savo zmcniij, kurie musu. tarpe, bendraudami su mumis paciais, pragyveno savo ilga.
amziu. tikrai sventu gyvenimu; jie paliko
mums kilniausius pavyzdzius yisose gyvenimo srityse ir savo
gyvenimo sventuma. paliudija is anapus karsto.
Tokios mintys ateina | galva, minint sjmet (spaliij 30 d.)
Tevo Ambroziiaus Pabrezos 90 metu. mirties sukaktuves. Devyniasde§imts metij tai ilgas amzius, taciau to garbingo vienuolio pranciskono vardastebera gyvas visoje Zemaiciu. zemeje,
o jo nuopelnai mokslo srityje amziams jrase jo vardq. Bet norint giliau pazinti jo gyvenima. ir suprasti jp kilnii pavy2dj, nepakanka atsiminti jo payard^, nepakanka zinoti, kad tai buvo
garsus pamokslininkas ir begaliniai geros sirdies zmogus. Norint geriau pazinti, reikia dar suprasti, is kur ejo tas jo kilnumasv kodel buvo taip sekminga jo pampkslu. jtaka, kad tij laiku Zemaiciu vyskupas Motiejus Valandius, ra§ydamas knygq
aijie Zemaiciii vyskupystQ, taip galejo i§sitarti apie Pabrezq:
B Zmones jo pamokslij kaip kokio apastalo su didziausia atida
klause ir nemaz gavo pelno isganingo, kad sakyklon jlipe,s
Teve Musvj tesukalbetq, ir ta jo malda nebutu. be dyasi§kos
naudps zmpnems; nes taip yra uz svent^ laikomas, jog tarsi
pats jo pasirodymas jau draudzia zmones nuo blogo ir veda
j ger^. Daugel^dievobaimingu zmoniq isganymo kelyje ji turi
uz vadov^". (»Zemaiciij vysk." II dalis 1848 m. 73 pusl.). Todel, praslinkus tokiarn laikui nuo jo mirties, paziurekimetruputj
arciau \^ garbing^ vyrq ir jo didzius nuopelnus musu tautai.
Apie Pabrezos vaikystQ ir jaunyste, mes zinil} mazai turime. Tik zinome, kad jis gime 1771 m. sausio 15 diena, Lenkimii parapijoje. Jo teyai buvo pasiturf kaimieciai ukininkai, pacing is Zemaiciij bajori| gimines. Pabrezos tevai turejo gausi^
septyniu. vaikij seiniq ir buvo uolus katalikai. Jie is mazij diemj |diege savo sunaus Jurgio (T. Ambr. krikstp vardas) sirdelen Dievo meil^ ir pagrindinius religijps desnius. O kiek veliau, noredami jam suteikti daugiau ziniu. ir issimokslinimo, atidave jj j Kretingos pranciskonii vienuplyno gimnazija.. Ir tuomet, kaip ir dabar, prie pranciskonii gimnazijos buvo vienuoIii4 vedamas mokiniu. bendrabutis, kurypatingai buvo kreipiamas demesys \j auklejimq. Budamas gabus ir pavyz59

dmgas mokinys, baige,s gimnazija, 1792 rnetais, jsvyko j Vilniaus universiteta., kur^studijavo gamtos ir medicinos mokslus,
o taip pat teologijq ir Sv^ Rasto aiskinima,. Tuo laiku Vilniaus
universitete buvo zymus mokslininkas gamtininkas ir itakingas zmogus, kunigas St. Jundzila, kuris su didele meile deste
savo studentams gamtos mokslus. Sitas profesorius padare tick
jtakos jaunam Pabrezai, kad sis tapo vienu pirmujti ir zymii}ji4 Lietuvos gamtos tyrinetojt}.
Bet ne ten buyo tikrasis Jurgio Pabrezos kelias. Ji trauke
didesnis pasiaukojimas ir tobulesnio gyvenimo kelif,^. Pabuve,s por^ metu universitete, jis grjzta \o rnylim^. Z^maiciv}
krast^ sielu. gydyti. Kaip studijaves aukstajf moksla, Jurqis
Pabreza po dveju metii (1796) is Zemaiciti Vysk. Stepono Giedraicio gavo kunigo sventirnus.
Dabar prasideda kunigui Jurgiui Pabrezai naujas gyvenimo kelias, o atsimenant, kad jis skrupulatiskai buvo atsidavqs
savo pareigoms, nesunku bus suprasti, kick jis turejo save
nugaieti, atsizadeti sav^s, kad galetu pakilti j kilnaus gyvenimo aukstybes. Dar is seminarijos laiku pasakojama, kad pasa. kojant apie sv. Augustino reikalavimus kunigui, Jurgis Pabreza eme.s abejoti savo patvarumu, ties tie reikalavimai yra labai griezti, ir noreJQS isstoti is seminarijos. Bet seminarijos rektorius, matydamas jp didelius gabumus ir kilntj budq, perkalbeJQS Ji pasilikti. Taigi tap_e.s kunigu jis visu uolumu atsidave
save pareigoms. Jis stengesi padeti kitiems ir uoliausiai tobulinti save. Todel jis is pirmi| dienu ima uoliai ruostis pamokslams, uoliai klauso ispazinci'u ir ivairiais patarnavimais rodo
zmonems tikr^jj isganymp kelia. Pirmoji jo vikaravimp vieta
buvo Siluva, kur tuomet'itin buyo gyvas Marijos garbinimas,
nes s^ebuklingo apsireiskimo (1612 m) dvasia dar buvo gyva
visu aimintyje. Netenka abejoti, kad tik cia Pabreza pajuto
nuosird'4 prisirisimq prie Marijos, prie kurios jis vis^ velynes• nj gyvenim^ turejo ypatinga prielankum^, Kiek veliau jis buvo paskirtas Raudenu parapijos administratoriu. Cia, be grynai
dvasinio darbo, Pabrezai teko rupintis ir grynai ukiniais reikalais, kas jam, susirupinusiam tik savo ir kitu, sielvj isganymu, buvo sunku ir svetima. Taciau uzsilikusiame jo pamoksle
parapijieciams matome, kokiu nepaprastu uolumu jis ernes
tvarkyti tos parapijos dvasinius reikalus, grieztai perspedamas
parapijiecius uz jq netinkam^ elgesj ir netinkamq kaip kataliko pareigL}-ejim^. Jisjie tik is kitu, reikalayo, bet ir pats stengesi kilti tobulybeje. Situp laiku padarytieji jo pasiryzimai rodo jo nuplatin| susirupinim^ dvasios reikalais, todel ne nuostabu, kad jis atsisake sunkios klebono pareigos ir po keletos meti} mes matome j j jau Plunges vikaru. Jis cia greit pagarsejo
kaip garsus pamokslininkas ir uolus nupdemklausis, ir jo uzrasai parodo, kaip tuo paciu laiku jis uoliai rupinosi savo sielos reikalais, savo nuolatiniu tobulejimu. Jis cia jau tapo tikras
asketas, kurio sitas pasaulis nieku nebeviliojo, bet visas rupestis buvo anapus.
§is gyvenirno grieztumas ir uolumas pareigoms greit pakirto jo ktino jegas ir jis, turedamas apie keturiasdesimt metu,
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erne rQpintis altarija, kad gaiety dar daugiau laiko skirti savo
sielos tobulinimo reikalams. Per didelius vargus ir nemalonumus jam pavyko jsikurti altarijoje prie Kartenos baznyciof ir
ten pradeti ramesni gyvenima. tuo atzvilgiu, kad turetq daugiau laiko savo sielos reikalams, kad galeuj auksciau pal.ilti
tobulume ir dorybese. O is dorybiuj ypaf }ngai kunigas Pabreza
stengesi jsigyti paklusnumo, nusizeminimo ir pamaldumo dorybes. Kiekvienq dienajr kiekvienam laikotarpiui jis pasirasydavo grieztij pasiryzimij irjuosbutinai stengesi jvygdyti. Uz pasizadejimu neispildyma., jis pats sau uzsidedavo baudas net
pinigais, kuriuos turedavo isdalinti pavargeliams. Stai, pavyzdziui, is jo daugybes grazii; ir kilniq pasiryzimij vienas puslapis, kur aiskiai matome, kad jis kiekviena. savo gyvenimo dien^ buvo susiskirstQS j dalis, kurias atatinkamai norejo isnaudoti didesnei Dievo garbei, taip pat cia matome su kokiu pasiryzimu jis sieke tobulybes:
1) Be rimtos priezasties neapleisti dienos laiko suskirstymo,
bet jei del savo nepastovumo to darbarns nustatyto laiko ^ialf
apleisttj, uz tai savQS nubaudimui paskiria tris lenkvj grasius
ismaldai, o jei visos dienos tvarka apleistii, tai kaip bausmQ is*
maldai turetu duoti sesis graSius, daryti gailestj ir nusirnarinimq.
2) Pasirasyti sau s^zines sjjskaita is savo pareigii ir palin.'
kimij ir is tos s?iskaitos ruostis prie menesinii| rekolekciji|,
3) Neapleisti menesiniij rekolekciju.. Apleidus duoti ismal?
dos sesiasdesimt sesis grasius.
4) Menesiniq rekolekciju metu perziureti visus pasiryzi^
mus is pereittj laikij ir atsinaujinti dvasia.
5) Daznai mineti Dievo zodzius, kuriuos pasake sv. Jonas
Apastalas: ,,Buk istikimas iki mirties, ir as tau duosiu gyvenl^
mo vainikq". Ap. d. II 10.
O ka. gi jis tuose pasiryzimuose fraiydavo? Slai kelios
trum'pos istraukos:
1) Rupintis visur ir visada nusizeminti pagal sv. Dvasto®
nurodym^.
2) Labiausia saugotis blogai apie kitus kalbeli, kitus
smerkti.
3) Neniekinti kitu,, p ypaciai vargsij ir tarnq.
4) Reikale mokyti ir jspeti zmoniij nusikaltfmtis.
5) Tyleti ir nusizeminti Iabiausiai pries Viespaf| tada, kada
Dievas leis tau isjuokima., apkalba,, nemalonumq ir kitu SUH»
kumu kryzelius.
6) Puikybes nenaudoti savo reikaluose, vengiant brangiij
rubi} ir kitij dalykij.
7) Viska daryti del Viespaties Dievo, bet ne del tuscios
garbes.
8) Pasiziureti gerai savo trukumus, ydas, blogus bei siokius poelgius.
9) Daznai apmqstyti stebukling^ mflst} Viespaties Jezaus
Kristaus nusizeminima, ir t t.
Sitie pasiryzimai nebuvo tuSCias zodis, jie kaip gaivinantis vanduo siurbesi j kunigo Pabrezos sirdj ir budq ir kiek-viena, dienq jj dare tyresniu, tobulesniu.
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- Ir altarijoje budamas kunigas Pabreza neatsisake parapijinio darbo. jis nuolat klausydavo ispazinciuj, lankydavo ligonis
ir ejo visas kitokias pareigas. Vienq payasar|, kada upe buvo
nepaprastai uztvinus, kunigas Pabreza ejo su Sven£iausiuoju
pas ligonj. Per upe. reikejo keltis keltu. Viduryje upes truko
kelta. laikiusi virve ir kelta, pradejo nesti smarkios bangos.
Buvo pavojus, kad visi ant kelto buvusieji galejo paske.sti. Kunigas Pabreza klaupesi ant kelivj ir karstai melde sv. Antano
Paduviecio uztarimo ir pazadejo, jei pasiseks laimingai issigelbeti, jstoti i pranciskonu. vienuolyna.. Taip ir jvyko. Keltas Isiutusiu bangu panestas sustojo prie kranto ir visi laimingai issigelbejo.
Kunigas Pabreza laimeje nepamirso savo pazado ir stengesi greiciau jj jvykdyti. Negalima sakyti, kad sita nelaime buvo vienintelis akstinas jam stoti j vienupiyna,. Vienatves pamegimas ir asketiskas gyvenimas senai j| jau buvo padare,s vienuoiiu be vienuolyno, o dabar sitie dalykai buvo tik papildyti. Bet stodamas \q jis issiprase vadoyybes, kad jo
niekur nekiloti; ir leistuj ramiai dirbti pastoracijos ir mokslo
darbus, kuriems jis tikrai pasvente vis% likusj savo gyvenima..
IstoJQS vienuolynan, jis buvo paskirtas pranciskonij gimnazijos mokytoju, o veliau vienuolyno pampkslininku. Kaip
pamokslininkas jis buvo isgarsejes jau pirmaisiais kunigavimo
metais ir budamas vienupliu jis apyazinejo visas Zemaicitj krasto
parapijas skatindamas visus katalikus arteti labiau prie Dievo.
yienuolynan istoj^s jis gavo Tevo Ambrozijaus vard^, kuriuo ir dabar dazniausiai yra vadinamas. Vienuolyne jis isbuvo ilgai, virs keturiasdesimt mett|. Todel sis grazus laikotarpis
leido jam daug padaryti Dievo ir tevynes labui, leido isnaudoti savo didelius kaip mokslininko gabumus ir taip pat paruosti save amzinyben. Jis cia bQdamas ne tik sake pamokslus,
bet ir juos surase \. Dabar dar yra islikusios sesios dideles jo pamoksli} knygos. Taip pat jis parase daug dalyku
apie ispazintj ir daug apm^stymi4 vienuoliams. Is mokslo darbi; ypac jis pasizymejo kaip gamtininkas, surinke,s Zemaiciu
krasto augalus ir jiems dav^s pavadinimus, parasQS keletq knygq zemaicivi kalba apie augalus. Tie jo veikalai mokslui yra
labai naudingi. Jis ir vienuolyne budamas uoliai laikydavosi
nustatytos tvarkos ir atejus maldos valandai, jis visk^ mesdavo ir uzsidarQs savo celeje isklupodavo po Nukryziuotojo Koju net tris valandas. Jis ir mire po Nukryziuotojo koju. Jo dar- bai, kilnus gyvenimas, susilauke pagarbos dar jam v gyyam
esant. Penkerius metus pries mirti jis buvo kvieciamas Zemaiciu
vyskupo kapelionu, bet is kuklumo ir del senatves atsisake
nuo sitos garbingos vietos.
Nemesdamas | salj darbo, Tevas Ambrozijus Pabreza visu
rapestingurnu ruosesi laimingai mirciai. Tos jo pastangos nenuejo veltui. Pagyvenes gana grazi; amziij, net 79 metus, jis
su sypsena atidave Viespaciui savo siel^ ir nuejo i krasta., kurio
ilgejosi visq gyvenimq.
Jis gyvas budamas buvo visu gerbiamas ir mylimas ir, kaip
mateme is vysk. Valanfiiaus zodziu, net sventu laikomas. Jam
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numirus, ta pagarba nesumazejo. Dar ir siandien prie jo kapo
matome daug besimeldzianciij zmoniu, ir prasanciij jo uztarymo, ir yra duomenq, kad jis sitij maldavimu. isklauso ir per jo
uztarymg daugeliui Viespats suteikia savo maloniq.
Taigi ir musq Tauta yrz dayusi sventi} zmoniii, tik labiau pamilkime jups, susidomekime jais ir pasistenkime, kad
Baznycia suteiktij jiems altoriaus garb§, tuomet ir mums visierns bus didelis dziaugsmas ir visam krastui gilus religinis
aigimimas. Tat sito garbingo jubiliejaus proga pasistenkime
buti to verti ir kada po desimties mett} minesime 100 metu.
mirties sukaktuves, kad galetumem dziaugtis nauju lietuvii}
sventuoju.
•<
Girdet, Tevai Pranciskonai ruosiasi isleisti platesn^ knygg
apie sito kilnaus vienuolio gyvenimq, tat stenkimes jj arciau pazinti ir dar labiau pamiiti, kad tikrai galetumem ismelsti T. JPabrelai altoriaus garbe..

