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Chaosas. Keista tema parapijos socialiniø veiklø laikraðèiui, kuris jûsø rankas pasiekë po praëjusiø 
ðvenèiø. O gal kaip tik labai artima šiam laikotarpiui. Juk buvo metø pabaiga. Staiga suprantame, kad dar 
tiek daug nepadaryta – nesusitikta, nepamatyta, neaplankyta, neišgirsta, nenuvažiuota, ne... Ir namus 
norëjosi susitvarkyti, bet juk buvo svarbu skubëti ir á iðpardavimà, kad ásigytum artimam þmogui dovanà. 
O gal paèiam padaryti? Daþnai lieka ir namai netvarkyti, ir paskutinæ minutæ nupirkta dovana. Juk reikëjo 
skubëti pas artimuosius. Pakeliui pasiþadi kitais metais jau advento pradþioje susitvarkyti namus, o apie 
dovanas galvoti visus metus.

Artimøjø rate vël visi su savo gyvenimais. Arba prieðtarauji, arba prisitaikai. Taèiau per daug 
nesijaudini, juk neilgam. Planuose dar kelios kelionës, netolimos. Dar noras pamatyti naujai pasirodþiusá 
filmà, nueiti á koncertà. Juk kai susitiksiu su draugais, jie klaus, kaip praleidau ðventes, svarbu turëti, kà 
pasakyti. Visa tai skamba labai liûdnai. Kaip kelionë be tikslo, kai neaiðku, kad atvykai, nes neþinai, kur 
vyksti.  

Man patinka jûra. Daþnai keliauju jos link. Nesvarbu metø laikas, net geras oras nëra bûtinas. Tiesiog 
man patinka stebëti, vaikðèioti, klausyti, liesti, ákvëpti. Pastaràjá kartà jûra buvo paðëlusi. Gal girdëjote, 
kad net laivas buvo iðmestas á Klaipëdoje esantá paplûdimá. Ir tikrai, jos bangos priminë mano metø 
pabaigos chaosà. Þiûrint á bangas atëjo mintis, kad gelmëje yra ramu. Ir tada taip norëjosi surasti tà gelmæ 
savyje. Tà vietà, kurios nepaliestø joks darbø ir neatliktø reikalø chaosas. Tikiu, kad tokia vieta yra 
kiekviename ið mûsø. Kurioje pakanka bûti. Tiesiog leisti sau stebëti, klausyti, liesti, ákvëpti...  
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Apkabinti savo paties chaosà

Nauji metai asocijuojasi su naujais tikslais. 
Vieni mûsø raðo sau siekius, planus ateinantiems 
metams, kiti jø neraðo, bet kiekvienas – kad ir 
netyèia – vis tiek pagalvojame, kà daugiau ir labiau 
pasieksime, nuveiksime ir patirsime kitais metais. 
Taip norisi numatyti ir kontroliuoti ateinanèius 
metus pagal save. Tikriausiai kažko ágyvendinti 
nepavyks, gal net daug ko. Ir èia svarbus 
momentas: kaip jausimës ir kaip elgsimës, jei / kai 
nepavyks. Apims liûdesys, bejëgiðkumas, kad 
negalime suvaldyti, sukontroliuoti savo naujø 
metø tikslø, kad gyvenimas vyksta netvarkingai? 
Ar bandysime vis perþiûrëti ir perplanuoti, kada 
vis dëlto nueisiu á tà vietà arba padarysiu tà darbà, 
arba perskaitysiu tà knygà? 

B. Mandelbrot sako, kad mes apskritai 
pasaulyje kà nors sukontroliuoti ir pakeisti galime 
labai LABAI nedaug ir per mažai apie tai 

susimàstome. Vietoje to, daug daugiau laiko praleidžiame stengdamiesi išvengti pripaþinti chaosà, nes bijome, kaip 
tai gali pakeisti mûsø ásivaizdavimà, kaip tai gali sujaukti sistemà, kuria remdamiesi nuolat dëliojame savo 
gyvenimà á lentynas. Mes visi (aš – ne išimtis) norime kontroliuoti savo gyvenimà (o neretai ir kitø), kad jaustumës 
saugûs. Mes  priimame sprendimus, kurie mums leidžia pasitikëti gyvenimu bei jaustis saugiai, bet, deja, tenka 
susidurti, kad tai panaðiau á iliuzijà nei á realybæ. Juk realybëje mes iðgyvename begalinæ ávairovæ ávykiø, jausmø, 
atradimø ir praradimø, kuriø negalime nei numatyti, nei kontroliuoti, nes jie ávyksta pagal savus dësnius ir mus 
tiesiog ištinka. Taigi mes gyvename chaotiškoje realybëje. Ar chaosas – blogis? Atvirkšèiai, priëmæ tokià realybæ, iš 
jos galime iðkilti kaip kûrybingos esybës. Jei mes gyventume visuomenëje, priimanèioje ir suprantanèioje chaosà, 
gebanèioje bûti momente ir iðbûti situacijoje, vietoje to, kad jà kontroliuotume, kas nutiktø? Tikëtina, kad 
atrastume, o ne sukurtume tvarkà. Matematikas B. Mandelbrot, ilgai þiûrëjæs á áprastas, bet nepaprastas, chaotiðkas 
formas, kurios atrodo chaoso atstovës (pavyzdþiui, debesys, kalnai, kraujotaka, jûra ir t. t.), ieškojo kitokio, nei 
áprastas, priežasties–pasekmës arba, kaip mes ápratæ sakyti, „dukart du“ paaiškinimo. Matematikoje šios formos 
buvo vadinamos pataloginëmis kreivëmis tol, kol jose nebuvo áþvelgta dësningumo. Neátikëtinai tai siejasi ir su 
mûsø gyvenimu: kai mus ištinka liga, nesëkmë, praradimas, netektis, laimëjimas ir pan., atrodo, kad taip negali 
bûti… O ðtai minëtas matematikas atrado, kad net didþiulëje netvarkoje, visiškame chaose yra atsikartojimø, o tai 
yra tam tikra tvarka, kurià galima net matematiðkai apskaièiuoti. B. Mandelbrot ðià tvarkà pavadino fraktalais. 

Jei paþvelgsime á savo praëjusius metus, pamatysime daug visko: sudëtingà paveikslà ið daugybës ávykiø, 
þmoniø, veiklø ir jausmø. Argi tai ne chaosas, kurá iðgyvenome, kuriame bandëme tvarkytis? Panašu, kad... Ir èia 
svarbus momentas: egzistencialistai sako, kad mûsø gyvenimo išgyvenimas priklauso nuo to, kaip mes priimame 
chaoso galimybæ jame. Kai priimame chaosà gyvenime, mus lydi „èia ir dabar“ buvimo patyrimas, situacijos 
priëmimas, nesëkmës iðgyvenimas ir apkabinimas. Kai nepriimame chaoso, mums atrodo, kad tai, kas yra, vyksta 
neteisëtai ir neteisingai, taigi viskà reikia sutvarkyti pagal savo ásivaizduojamà tvarkà, kas, deja, neámanoma. 
Tuomet mûsø átampa, nerimas apkartina nesutvarkytà kasdienybæ ir, gali bûti, ne tik mûsø. Nors tai atrodo visiškai 
kvaila ir labai neatsakinga, vis dëlto norisi pasiûlyti apmàstyti chaosà, ypaè asmeniná, ir ieškoti, kaip galiu já priimti 
ir gyventi kartu su juo. Siûlymas pabaigai: metø pradþioje ne perkelti praëjusiais metais nepasiektø tikslø á naujus 
metus ir ne sudaryti naujus sàraðus, bet þvelgti á prabëgusius metus. Jei priëmæ chaoso galimybæ, paieškosime juose 
dësniø, savo dësniø, kurie netaikomi kitiems, jei pabandysime atrasti atsikartojimà tarp savo veiksmø, jausmø, 
potyriø, gal atrasime savus fraktalus. 

To ir linkiu Jums ir sau – atrasti autentiðkà savo buvimà, kuris augina priëmimà ðio netobulo, bet nuostabaus 
gyvenimo. Ir tikiu, kad pamilsime save labiau, nes esame ne tobulai, o „nuostabiai padaryti“ (Ps 139: 14).

Neringa Kurapkaitienë, supervizorë
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Ið gyvenimo puslapiø

Chaosas man – tai tokia nuopuolio bûsena. Kaip katastrofa, 
juodoji skylë, kaip koks viesulas, kuris (ne)tikëtai ásisuka ant þemës 
pavirðiaus ir viskà nuo jo ðluoja, pasiglemþia sau. Tokia bûsena, kai 
visas tavo gyvenimas lekia pats sau, o tu tarsi neturi galios, laisvës 
nieko pakeisti, permàstyti, taèiau esi priverstas dalyvauti viskame, kas 
su tavimi vyksta. Toks kankinantis poþeminis tunelis be pabaigos 
þenklø. Ir sunkiausia, kad ilgainiui prie to pripranti. Net pamatæs 
pabëgimo galimybæ, kurios taip laukei, ne visada skubi iðlásti. 
Suabejoji ir iðsigàsti iðeiti á ðviesà, susigràþinti savo laisvæ rinktis, 
keistis, gyventi ir derëti su paèiu savimi. O jei užtenka smarvës tà 
padaryti, virðuje pasitinka tavo paties dvynys ir klausias: na, ir kam viso 
to reikëjo, ar visa tai, kam að leidau nutikti buvo verta ðiø akimirkø? Ir 
kiekvienà kartà atsidûrusi šioje akistatoje pajauèiu beprasmybës 
jausmà ir nerimà. O kaip neparpulti vël?

Visa gelbëjanèio atsakymo ar recepto neturiu. Jauèiu, kad pati dar 
neretai parpuolu á chaoso platybes ir kiekvienà kartà darosi vis sunkiau 
iðlásti ar netgi matyti prasmæ lásti. Taèiau mokausi. Viena esminiø pamokø – meilë sau. Suvokimas, kad að visada 
turiu turëti laiko sau, jo atrasti. Ypaè, tada, kai man atrodo: „Nëra gi kaip, viskas aplink griûva, o tu èia dar savim 
rûpinsies?!“ Juk tokioje akimirkoje sustoti, susirinkti save, turëti galimybæ nurimti, lemia, kad gal tu pats nesugriûsi 
kartu su aplinkiniais (tais, kuriuos norisi saugoti) arba neaukosi savæs dël kito. Ið tiesø neþinau, ar tokia auka labai 
reikalinga ir prasminga, kai galbût yra galimybë iðgyventi abiem arba (jei nepavyksta) bandyti kità kartà. 
Suvokimas, kad tu pats esi vertybë, kad tu pats esi vertas pasaugojimo, laiko, meilës, supratimo ir visu tuo tau 
nebûtina dalintis su kitais arba jaustis kaltam, kai tau linksma, o kitas šalia verkia. Manau, tai padeda iðlaikyti save ir 
savo pusiausvyrà tarp kitø þmoniø pasauliø, kurie nenumaldomai ásipainioja tarp tavø. Nepakliûti á chaosà, kuris 
þmogaus viduje mane visad labiau gàsdino nei iðorëje. Tikiu, kad viskà, kas su mumis nutinka, mes susikuriame 
patys. Iðorë daþnai – tik atspindys. Juk jei atsimerksiu ir pažvelgsiu aplink – visi lekia, perka, parduoda, kariauja, 
jauèiasi nelaimingi – chaosas. Vis dëlto aplink surasime ir ne vienà þmogø, kuris spinduliuos vidinæ ramybæ, 
dþiaugsmà ir pasitikëjimà net ir katastrofiðkomis pasaulio aplinkybëmis.

Chaosas – kaip ilgalaikë gili þmogaus bûsena. Juk neretai gyvenime pasimeti ir nežinai nei ko nori, nei kas 
esi. Arba susiplanuoji nuostabià vasarà ir ðtai tau, viskas keièiasi – susirgai, susinervinai, išleidai daug pinigø, o 
nematysi nei saulës, nei jûros, ir vël liksi savo kambaryje. Šûdas, ne gyvenimas. Viskas blogai, depresija, chaosas. Ir 
jei tikrai taip kiekvienà kartà, tai, vaikyti, laikykis! Ir kaip èia save mylëti, o dar ir kitus kartais gi reikia. Bet ar tikrai 
tokios akimirkos turëtø kelti mums vidiná chaosà? Tikiu, ne vienà kartà esame girdëjæ posaká: „Jeigu nori 
prajuokinti Dievà, papasakok jam apie savo planus.“

Dirbdama su jaunuoliais, susiduriu su daug neapibrëþtumo, nestabilumo. Nuolat viskas kinta, eina ne pagal 
tavo sugalvotà planà. Su kažkuo bandai susitarti iš dešimto karto, su kažkuo – iš penkiolikto. Stengiesi sugalvoti 
jiems pramogà koká kartà, bet ir vël visi pikti, susipykæ ir, atrodo, katastrofa. Ir nors (ne)kartais iðsprûsta koks 
pabambëjimo þodelis, man vis tiek patinka! Iš to daug išmokstu ir net neásivaizduoju savæs ramiame biure su daug 
struktûros ir tvarkos. Ir að nevadinu to chaosu. Neslëpsiu, kad tikrai bûna akimirkø, kai kyla reali ir didi grësmë 
rastis chaosui ir jame uþsibûti, ir stengiuosi neprieiti ðios bûsenos. Vis dëlto manau, kad yra riba tarp chaoso ir tarp 
nuolatinio kismo, laikinumo formos, kai niekas nestovi vietoje, viskas juda, keièiasi. Kaip ir pats pasaulis, 
kiekvieno mûsø gyvenimas. 1943 m., kai Vilniuje vokieèiai uþdarë Vilniaus universitetà, Balys Sruoga uþbaigë 
savo seminarà tokiu sakiniu: „Mokykitës gyventi pavojuje, statykite namus ant Vezuvijaus“. Ir man tai prasminga: 
neleisti sau sustingti, kurti prasmes laikinume, nuolat atsinaujinti. Visai panaðiai kaip paukðèiai. Jie kasmet gráþta á 
savo namus ir suka lizdus ið naujo. Nors ûþaujantys vëjai viskà iðdraskys, jie gráþta, peri vaikus ir vël iðskrenda. Ir 
tai daro su dþiaugsmu. Jie tarsi turi instinktyvø gebëjimà nesipriešinti. Visa gamta nuolat pulsuoja savo ritmu: 
sužydi, apmiršta, atsinaujina ir vël klesti. Tokia duotybe apdovanotas ir žmogus – tarsi iðsigelbëjimo galimybe. Ir, 
aišku, kiekvienàsyk pradëti viskà ið naujo reikia daug vidinës stiprybës – tikëjimo, vilties ir meilës. 

Todël pabaigai norisi palinkëti nebijoti pavojø, bet vengti chaoso. Daugiau savimi rûpintis ir save mylëti. 
Pagalvoti ir apie save. Ir verèiau maþiau alinanèiø iðgyvenimo kovø chaose, o daugiau laikino, bet dþiaugsmingo 
gyvenimo su paukðèiais. 

Ðá kartà tiek.
Ugnë, socialinë darbuotoja



Mûsø pakeleiviai

Atviroje bendruomenëje mes visada laukiame þmoniø, kurie norëtø tapti 
mûsø draugais. Jie gali pas mus dirbti ar savanoriauti, gali uþsukti trumpam ar tik 
svajoti su mumis susipaþinti, ir jie ið karto tampa mums svarbûs. Jei jums irgi kilo 
mintis, jog norëtumëte su mumis susidraugauti, mûsø durys ir ðirdys atviros: 
kvieèiame ateiti ir tuo ásitikinti. O ðá kartà dþiaugiamës tais, kurie jau keliauja kartu 
su mumis. Atviros bendruomenës lankytojai sugalvojo klausimus mûsø savanorëms 
Daliai ir Dainorai bei darbuotojai Kristinai, o EST (Europos savanoriø tarnybos) 
savanoriai Gvantsa ir Henrikas patys trumpai papasakojo savo kelionës su mumis 
istorijas.

Kokie vëjai tave atneðë á mûsø Atvirà bendruomenæ?
Dalia: Dar 2010 m., kai veþiojau savo tris vaikus á mokyklà, kiekvienà dienà 

pravaþiuodavau pro Pal. J. Matulaièio baþnyèià ir socialiná centrà. Tuo metu kaip tik 
keièiau profesijà, dar neturëjau darbo ir dël to patyriau daug abejoniø dël pasirinkto 
kelio. Nusprendþiau pamëginti savanoriauti ir tokiu bûdu áprasminti savo laisvà 

laikà, kol vaikai bûna mokykloje. Þinojau, kad noriu bendrauti bei dirbti bûtent su suaugusiais þmonëmis. Keletà 
metø Atviroje bendruomenëje savanoriavau dvi dienas per savaitæ, su dienos centro lankytojais kartu eidavome á 
parduotuvæ, gamindavome maistà, dirbdavome ikonas, melsdavomës, bendraudavome. Vëliau gavau darbà, todël 
ateidavau reèiau. Pastaraisiais metais Atviroje bendruomenëje kartà per savaitæ vedþiau audimo bûrelá: audëme 
staklytëmis, ant rëmeliø, gaminome siûlø bumbuliukus, kalbëjomës, juokëmës.

Dainora: Norëjau prasmingai praleisti laisvesná laikà, kaþkam pagelbëti neatlygintinai.
Kristina: Atneðë mane pas jus ðilti ir labai palankûs vëjai. Pradþiø pradþia buvo savanorystë stovykloje 

Vindeikiuose, kurioje paþinau keletà þmoniø ir ið Atviros bendruomenës. Po stovyklos savanorystæ tæsiau 
savaitgaliniame bièiuliø klube Kelias. Prëjusios þiemos pabaigoje suþinojau, kad ieškomas darbuotojas Atviroje 
bendruomenëje ir, nusiuntusi gyvenimo apraðymà, buvau pakviesta á pokalbá. Ðtai taip atsiradau pas jus ir atradau 
antrus namus, kuriuose mano ðirdis nuolatos pripildoma meile ir tikëjimu.

Kà èia veiki? Kuo užsiimi, kai nebûni su mumis? Kokia mëgstamiausia 
tavo laisvalaikio veikla?

Dalia: Að dirbu meno terapeute keliuose Psichikos sveikatos dienos centruose 
bei stacionaruose, taip pat meno terapeute bei kûrybiniø veiklø vedëja pagal 
ávairiausius projektus. Mano mëgstamiausias laisvalaikis – audimas, skaitymas ir 
vaþinëjimas dviraèiu, taèiau ðiuo metu daug dirbu, todël ðiems malonumams laiko 
lieka labai nedaug.

Dainora: Atviroje bendruomenëje bendrauju su þmonëmis, stengiuosi padëti, 
pasidalinti tuo, kà moku. Kitu laiku dirbu pagal profesijà, esu mama ir žmona. Ðiaip 
labai mëgstu keliauti, plaukioti baseine arba upëse, eþeruose.

Kristina: Kà èia veikiu? Dirbu. Nors negaliu pavadinti darbu to, kas suteikia 
man ramybæ ir daug vidinës pilnatvës. Kai nebûnu su jumis, laikà leidþiu su dukra 
Daniele Marija, labai mëgstu sportuoti, skaityti, þiûrëti gerus filmus ir leisti laikà gerø 
bei ádomiø þmoniø kompanijose.

Kas tau yra chaosas? Tavo manymu, pas mus chaosas ar ramybës oazë? Ar tau èia patinka?
Dalia: Chaosas man labai nepatinka – juk nëra struktûros, aiðkaus plano, jokiø taisykliø, jokios dienotvarkës. 

Atviroje bendruomenëje nëra chaoso, taèiau ramybës oaze irgi nepavadinèiau. Man patinka atviri bei nuoðirdûs 
Atviros bendruomenës þmonës, ðiltas bendravimas.

Dainora: Chaosas –  kai galvoje sumaiðtis ir uþspaudþia ðirdá. Atviroje bendruomenëje pastovumo turbût 
nëra. Situacijø bûna visokiø. Ir chaotiðkø, ir labai ramiø. Visiškai nevaldomos situacijos tikrai nebuvo. Daugiau 
ramybës. Labiausia patinka atvirumas ir nuoširdumas. Visi þmonës paprasti, be kaukiø.

Kristina: Man chaosas yra tada, kai negaliu suprasti, kas vyksta ir suvaldyti situacijos. Pas jus, mano 
manymu, yra viduriukas tarp chaoso ir ramybës. Kartais po dienos iðeinu kupina vidinës pilnatvës ir ramybës, o 
kartais, labai atvirai jums sakau, ryte nenoriu eiti á darbà. Ar man èia patinka? Taip, labai patinka, kaip jau minëjau, 
èia mano antri namai. Namai, kuriuose mano širdis, na, dalis jos – tai tikrai.
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Ko norëtum palinkëti mûsø parapijos þmonëms?
Dalia: Linkiu pastabumo, atjautos bei atidumo ðalia esanèiam þmogui. Dar 

linkiu ðiais metais nuveikti kà nors nauja, þiûrëti á gyvenimo iððûkius kûrybiðkai, 
padëti vieni kitiems, tikëti ir pasitikëti Dievo planu, o labiausiai linkiu Meilës ir 
Vilties. 

Dainora: Visiems norëèiau palinkëti daugiau sveikatos, tikëjimo, vilties ir 
besàlyginës meilës. Mylëti ir bûti mylimiems. 

Kristina: Norëèiau palinkëti visada ieðkoti, nes tik ieškantys atranda.

Gvantsos istorija

Að atradau stebuklà savo gyvenime. Esu Gvantsa Dzneladzë iš Gruzijos. 
Mano specialybë – švietimo administravimas ir dabar aš savanoriauju su proto 
negalià turinèiais þmonëmis Vilniuje, Lietuvoje. Ið pradþiø man buvo tas pats, kur 
vyksiu pagal EST programà, bet darbas su neágaliaisiais tapo mano prioritetu ir 
Lietuvoje að atradau tinkamà projektà. Að èia atvykau 2017 m. rugsëjá ir iki ðios 

akimirkos ágijau daug svarbios patirties. Prieð skrydá bijojau savo naujojo gyvenimo, naujø þmoniø ir apskritai 
buvimo vienai svetimoje ðalyje. Dþiaugiuosi, kad áveikiau ðá iððûká ir dabar esu ásitikinusi ir noriu pasakyti jums, 
kad tai yra nuostabus dalykas mano gyvenime. Daþnai að noriu sustabdyti laikà, nes èia að atradau save, naujus 
draugus, kultûrà ir tradicijas. Aiðku, iððûkiai niekur nedingo: tai kalbos barjeras, klimatas (Vilnius man atrodo 
lietingas ir ðaltas miestas, bet kai pasirodo ir ðvieèia saulë, tai tikra palaima), bet juos lengva áveikti, kai esu su 
lietuviais – jie gali padžiuginti, dovanoti šypsenas. Ir kartais að galvoju, jog jauèiuosi Lietuvoje kaip namuose. 

Kiekvienà rytà atsikëlusi að dþiaugiuosi savo darbu: nepaisydama blogo oro, skubu pas savo kolegas, su 
kuriais jauèiuosi laiminga. Jie visada pasirengæ man padëti, niekada nepalieka vienos, nuolat palaiko ir aš pradedu 
gyventi atvira širdimi, pasitikëdama savimi. Žingsnis po žingsnio keièiuosi ir atrandu naujus savo gebëjimus. Mes 
visi kartu stengiamës padaryti viskà, kà galime, þmonëms, turintiems proto negalià. Mes padedame jiems áveikti 
kasdienybës sunkumus, pasiekti norimus tikslus, o jie padeda mums. Tikras stebuklas, kad galiu truputá pakeisti jø 
gyvenimus geresne linkme. Að jauèiuosi dëkinga Lietuvai, jog gavau iðskirtinæ galimybæ átvirtinti save ir atversti 
naujà savo gyvenimo puslapá. Kai gráðiu á Gruzijà, þinau, kad, visko pasiilgusi, pradësiu verkti. 

Henriko istorija

Prieð daugiau kaip keturis mënesius aš atvykau 
ieškoti naujo nuotykio á Vilniø, á Lietuvà. Pabaigæs savo 
studijas, sugalvojau išvykti ið Armënijos, kad ágyèiau 
naujos patirties ir pamatyèiau pasaulio. Nëra lengva 
palikti savo tëvynæ, ðeimà ir draugus, bet taip smagu 
kaþkà pradëti nuo pat pradþiø. Aiðku, patiriu daug 
sunkumø: ir kita kalba, ir kiti pinigai, ir kitas klimatas, 
bet yra tikrai daug dalykø, kuriuos èia mëgstu. 

Aš dirbu socialiniame centre su þmonëmis, 
turinèiais proto negalià. Man tai džiaugsmingas darbas 
bei naudinga patirtis. Kiekvienà dienà mes kartu turime 
skirtingas veiklas ir man tai vis naujos progos stiprinti 
savo bendravimo ágûdþius. Man taip pat patinka mano 
kolegos, kurie visada duoda gerø patarimø ir 
pralinksmina. Visa tai man kasdien suteikia laimës 
pojûtá ir ðypsenø. Dar anksti kalbëti apie mano patirties gelmes, bet tikiu, kad dar turësiu galimybiø tobulëti ir 
pasilikti ðioje man naujoje realybëje, kur pagarba, tarpkultûriðkumas ir juokai gyvuoja drauge.

Uþraðë Laura, socialinë darbuotoja
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Kristina 

Gvantsa ir Henrikas - nuotraukos centre



Laimë stabtelëti, pabûti su Dievu, savimi ir bièiuliais

„Tik tas, kuris išmintingas, prašo išminties. Ir tie, kurie yra èia susirinkæ, 
esate atviros ðirdies ir iðmintingi“, – tokiais þodþiais ðeimø rekolekcijø 
dalyvius pasitiko kun. Mozë Mitkevièius. Iš tiesø gera sustoti, nusivalyti 
sielos dulkes, pakylëti savo dvasià Dievo link ir apmàstyti, kà gi mes 
pasitinkame, artëjant šv. Kalëdoms. Dþiaugëmës, kad ðeimos galëjo á 
rekolekcijas atvaþiuoti su vaikais, kurie buvo priþiûrimi savanoriø (ðá kartà net 
keturiø ir dviejø pagalbininkiø), todël tëveliai galëjo ramiai klausytis 
konferencijø, prieiti iðpaþinties, o tada kartu su visa šeima dalyvauti Kryžiaus 
žygyje. Dþiaugëmës, kad Trinapolis mus labai jaukiai priëmë ir visus 
sutalpino, o juk buvo susirinkæ daugiau kaip 100 asmenø! 

Kun. M. Mitkevièius, kalbëdamas apie Susitaikymo Sakramentà, 
paþymëjo, kad reikia dràsos patikëti, kad visa, kà mes iðpaþástame ir uþ kà 
gailimës, Dievas anuliuoja. Po iðpaþinties Dievas þiûri á þmogø, tarsi jis 
niekada nebûtø nusidëjæs. Nuodëmë mus ið karto atskiria nuo Baþnyèios, 
iðpaþintis – gràþina. Iðpaþintis nëra psichologinis pokalbis, nes dalyvauja ir 
treèiasis asmuo – Dievas. „Sunkià nuodëmæ sunku padaryti“, – kalbëjo toliau 
kunigas. Tam reikalingos 3 sàlygos: 1) sàmoningas suvokimas, kad tai yra 
blogis; 2) laisva valia; 3) svarbus dalykas. Jei nors vienos ið ðiø sàlygø nëra, 

nuodëmë nëra sunki. Tam, kad iðliktume þmonëmis, pakanka laikytis Deðimties Dievo Ásakymø, taèiau norint 
ðventëti, to nepakanka. „Reikia sekti Kristumi“, – kalbëjo dvasininkas. Nuodëmë, kuria þmogus pats save gali 
nubausti ir kuri jam nebus atleista, tai piktþodþiavimas Ðv. Dvasiai, netikëjimas Dievo gailestingumu. Svarbûs 
dalykai paprastai yra santykiai su artimiausiais šeimos nariais, kolegomis, valstybe (pavyzdžiui, nesidomëjimas 
politika, nedalyvavimas rinkimuose, santykiai su mokesèiais), Baþnyèia, paèiu savimi (ar rûpinuosi savo sveikata, 
ar stengiuosi augti kaip asmuo). Dar daug kitø iðpaþinties aspektø ir dalyviø pateiktø klausimø buvo aptarta ir 
iðnagrinëta. Toks buvo ávadas á adventines 2017 m. ðeimø rekolekcijas. 

Rekolekcijos tæsësi, nagrinëjant þmoniø tarpusavio santykiø peripetijas, keliaujant su Senojo Testamento 
herojais Abraomu, Sara ir Hagara. Dievas duoda paþadà Abraomui, kad šis turës paveldëtojà, nepaisant jo ir jo 
þmonos Saros solidaus amþiaus. Bet, kaip daþnai ir mûsø gyvenimuose atsitinka, mes neiðlaukiame, netekæ 
kantrybës, puolame tvarkyti reikalø patys. Ne išimtis ir Sara. Pagal tuometinius paproèius, jei ðeima bûdavo 
nevaisinga, buvo leidþiama vyrui sugulti su verge, ir, šiai pagimdžius, šeimininkai vaikà galëdavo ásivaikinti, o su 
verge pasielgti kaip tinkami. Vergai buvo lyg daiktai, á juos net vardais niekas nesikreipdavo. Sara, pastûmëdama 
Hagarà pagimdyti Abraomui sûnø, labai sukomplikavo visø tarpusavio santykius. Hagara buvo iðvaryta á dykumà. 
Kun. M. Mitkevièius labai nuosekliai atskleidë þmogiðkø santykiø dramà ir Dievo dovanotà atomazgà, tuo 
patvirtindamas, kad Dievas pasirûpina visais – ir nusidëjëliais, ir atstumtaisiais. Rekolekcijose ðá Dievo rûpestá kuo 
nuoðirdþiausiai liudijo þmonës, patyræ skyrybas ar kitokià netektá. Jie liudijo, kad didþiulá, þodþiais nenusakomà 
skausmà padeda iðgyventi atvira bendruomenë, kitø þmoniø palaikymas, jø meilë ir rûpestis. 

Ko galime pasimokyti ið ðiø istorijø? Ar atpaþástame kai kuriuos savo bûdo bûti su kitu kitokiu bruoþus? Kà 
mes darome su noru konkuruoti, rungtyniauti ðeimoje, darbe, bendruomenëje dël valdþios? Kà darome su nenoru 
priimti kitaip tikinèiø, kitaip mananèiø? Kaip reaguojame á tuos, kurie gyvena už visuomenei priimtinø ribø? Kaip 
elgiamës su atstumtaisiais? Ar daug pasikeitëme nuo Abraomo laikø? Á ðiuos ir kitus klausimus turëjome pradþioje 
padiskutuoti grupelëse, o paskui pasidalinti su kitais. 

Áspûdingas buvo Kryþiaus kelias. Kai iðgirdome, jog bus 35 stotys, truputá iðsigandome. Bet, mûsø didelei 
nuostabai, nepajutome, kaip jas praþygiavome. Ypatingà dvasià keliaujant sukurti ir á Kristaus kanèià ásijausti 
mums be galo padëjo skaitomas Dievo Žodis ir nuolatinë giesmë. Visi stebëjomës mûsø Sigitos iðtverme, nes gráþus 
ið šv. Miðiø Kalvarijø baþnyèioje, dar ðventëme Susitaikymo pamaldas, kuriø metu nuolat skambëjo adventinës 
giesmës. Laukiantieji iðpaþinties galëjo garbinti ir ðlovinti ateinantá kûdikëlá Jëzø. O Kalvarijø baþnyèioje mus 
svetingai su arbata ir sausainiais pasitiko tos parapijos karitieèiai. Mûsø maþyliai galëjo pasivaikðèioti prakartëlës 
teritorijoje ir susipaþinti su Kalëdø nakties herojais. Labai stiprus áspûdis, einant Kryþiaus kelià, buvo išnirti iš 
miško tamsos ir staiga ant kalno pamatyti „deganèià“ baþnyèià. Ji atrodë kaip bûsimø laikø ðvieèianti Jeruzalë!
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Taip greitai prabëgo tos kelios dienos. Ir visos jos buvo tokios sodrios, pilnos maldos, giesmiø, pokalbiø su 
bièiuliais, apsikabinimø, ðirdþiø atsivërimo ir sugrudimø, didesniø ar maþesniø meilës gestø. Aèiû Tau, Ðventoji 
Dvasia, kad sukvietei! Aèiû Tau, Dieve, kad kalbëjai kunigo Mozës lûpomis ir per bendraminèius, vaikus, moteris, 
kurios mus pailsino nuo puodø. Aèiû Tau uþ Tavo iðtikimà meilæ, Vieðpatie!

Nijolë, ðeimø konsultantë

Vienas puslapis

Liepos 23 diena

Švinta... Penkios? Kol kas 
tylu. Ðiek tiek neramu. Lukas jau 
turëtø bûti gráþæs. Þingsniø 
negirdþiu.  Dar per anksti  
panikuoti. Nieko blogo nenutiko. 
Paskutines keletà dienø apylinkës 
buvo ramios. Nuoðirdþiai tikiuosi, 
jog èia likome tik trise. Lukas 
kaþkur ten, daugiabuèiuose, ieško 
maisto. Að èia, namuose, su 
Lukrecija. Namuose... Raðau ir 
negaliu patikëti. Visada norëjau 
savo namø, bet galvojau, kad 
ap l inkybës  bus  ð i ek  t i ek  
palankesnës. Na, stogas virð 
galvos yra, ant galvos nelyja – 
skøstis bûtø nepadoru. 

Gerokai per ilgai nëra Luko. Neásivaizduoju, kiek laiko praëjo, bet per daug, per ilgai. Girdëjau ðûvius. 
Kaþkokius ðvilpesius. Tikrai malûnsparnio bûta. Lukrecija dar miega. Gerai. Kol kas dar turiu ðiek tiek laiko 
pamàstymui. Galiu suraðyti mintis popieriuje. Nevalingai kyla nepatogûs klausimai: o jeigu jam kažkas nutiko – 
tikrai nutiko, nes jau bûtø gráþæs? O jeigu nebegráð?.. Ne! Net nenoriu apie tai galvoti. Lukas gráð ir mes kartu, trise, 
mes ðeima, surasime iðeitá. Gal á kità rajonà? Taip. Á kità rajonà – ten turëtø bûti saugiau. Gal taip po truputá, po 
truputá ir pavyks iðtrûkti ið ðito chaoso. Nuo ðitø griuvësiø, ðûviø, nerimo ir treèios akies, išaugusios pakaušyje. 
Pavargau bijoti. 

Kà daryti? Luko nëra. Vien nuo minties, kad jo nebëra, kad jau jo gali nebebûti, susuka vidurius. Jauèiu, kad 
pradësiu kvatoti kaip beprotis. Kiek ilgai galiu laukti? Kiek galima laukti? Nežinau, ar pajëgsiu atlaikyti dar vienà 
pasaulio perversmà. Vienà jau patyriau. Patyrëme trise. Tikiu, kad prieð savaitæ pasaulis sugriuvo dar bent keliolikai 
tûkstanèiø... Nesu kaþkuo iðskirtinis ðiuo atveju. Bet jø skausmas tolimas, kaþkur ten, uþ sienø, uþ purvinø gatviø, 
uþ iðdauþtø langø. Mano skausmas èia, po oda, mano kauluose, neuronuose – jo taip lengvai neiðkrapðtysi. Mano 
skausmas ir per iðtiestos rankos atstumà – Lukrecija. Kaip pasakyti jai? 

Èia ne pasaka. Ne sapnas. Šitas košmaras jau septynias dienas realus. Jau net nepamenu tiksliai, kaip jis 
prasidëjo. Þinau tik, kad buvo lyg ir kaþkoks protestas, ávyko riauðës. Sprogimai ir susiðaudymai prasidëjo 
paryèiais. Dabar. Lukas iðëjo vakar. Jeigu Lukas bûtø gyvas, jau bûtø gráþæs. Lukrecija vis dar miega. Gal nutraukti 
jos kanèias? Kokia prasmë ðitø ðaudymø? Ar èia gyvenimas? Tiesiog uždengsiu pagalve ir... Ne! Ne.. Ne. Negaliu 
pasiduoti. Po velniø... Luko nebëra. Kaip skauda. Tarsi bûèiau perplëðtas per pusæ, numestas kaip skudurinë lëlë, 
sutryptas, o po to kreivomis rankomis, purvinais ðvininiais siûlais sulopytas atgal. Gerai, kad nešalta. Lukrecija 
sumurmëjo per miegus – bunda.

Laukite tæsinio...
sukûrë Mindaugas, socialinis darbuotojas

Autoriaus iliustracija
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Savas gyvenimas

Kai gimsta vaikas, jis neturi pasirinkimo 
galimybës. Atëjus laikui eiti á mokyklà, 
negalëjau pasakyti, ar að dar noriu likti 
darþelyje. Pirmieji savarankiðki pasirinkimai 
prasidëjo tik sulaukus pilnametystës. Bûdama 
labai jauna, dar tikrai nežinojau, ko noriu iš 
gyvenimo ir kaip já nugyventi, kad ðis bûtø 
prasmingas. Augau ðeimoje, kur yra 
nusistovëjæ santykiai ir pareigos tarp ðeimos 
nariø. Tai yra vadinama komforto zona, kur 
viskas daugmaž aišku ir prognozuojama. 
Gyvenimas komforto zonoje yra patogus, bet 
tai – ne mano gyvenimas. Reikëjo kur nors 
mokytis arba dirbti, o að pasirinkau ir darbà, ir 
neakivaizdines studijas. 

Pradëjau studijuoti socialiná darbà ir 
norëjau ásitikinti, ar teisingai pasirinkau 
mokymosi kryptá, todël nusprendþiau 

iðbandyti save savanorystëje. Pasirinkau Carito nakvynës namus, kuriuose pamaèiau kità, nematomà arba 
kartais nenorimà matyti visuomenës pusæ. Èia þmonës gali pasijausti saugiau nei gatvëje, bet jie niekada 
nepajaus savo asmeninës erdvës. Bûtent tada suvokiau, kaip gera yra gráþti namo, kuriuose randi mylimus 
þmones ir savo ðiltà, jaukø kampà, kurio nereikia dalintis dar su aðtuoniais þmonëmis. Nakvynës namø 
gyventojai kitaip vertina savanorius, nes jiems bûna sunku patikëti, kad þmonës pas juos ateina ne todël, 
kad gaus atlygá, o todël, kad tiesiog nori su jais bûti. Ir toks santykis yra didelë vertybë.  

Kalbëdama apie uþsimezgusias draugystes, prisimenu, kaip vienam ið gyventojø padovanojau 
degtukø dëþutæ su jo vardu ir po kurio laiko sulaukiau dþiaugsmingo dalijimosi: „Tavo dëþutæ að 
prisiklijavau spintelëje ir kiekvienà kartà jà atidarydamas nusiðypsau, nes man pasidaro gera“. Tokiomis 
akimirkomis supranti, kad duodamas kitam iš tikrøjø praturtini save. Savanoriaudama suvokiau, kad savo 
studijø kryptá pasirinkau teisingai. Kiekvienas suþeistas þmogus turi savità prieþastá, kodël taip atsitiko, 
kodël jame susikaupë tiek daug pykèio, ir norëjosi perprasti tokiø þmoniø elgesá, jø psichologijà. Asmens 
savivertë yra þema, nes tai yra iðprovokuota nesëkmiø, kurias jam teko patirti. 

Tai mane ir atvedë dirbti á Pal. J. Matulaièio ðeimos pagalbos centrà. Èia iðmokau bûti komandos 
dalimi, atradau þmones, á kuriuos norisi lygiuotis ir kurie man padeda augti, sutikau supratingus kolegas, 
kurie toleruoja kartais pernelyg jautrias mano reakcijas ir nuolatinius užkandžiavimus :). Tai þmonës, su 
kuriais rytà pradedu malda ir pasisemiu ramybës, dëkingumo ir nuolankumo susitaikyti su tuo, kad toli 
graþu ne viskà galiu pakeisti.

Dirbdamas su šeimomis, esi arèiausiai kasdieniø þmoniø reikalø ir asmens problemø. Tai apima labai 
ávairias sritis: vaiko auginimà, ligà, ðeiminio gyvenimo stresà, skurdà, artimo þmogaus netektá. Ir kartais, 
norëdamas padëti þmogui, gali netgi jam pakenkti, todël pagalbà teikianèiam specialistui reikia visø pirma 
paþinti save, kad galëtø paþinti ðalia esantá. 

Atëjusi dirbti, pajutau savyje naujos gyvybës uþgimimà ir kasdien siunèiamus meilës árodymus, 
lydimus mano nuolat besikeièianèios bûsenos. Atrodau sau tokia netobula. Man didelë atsakomybë ir kartu 
naujos prasmës gyvenimui suteikimas, juk teks auginti maþà þmogutá iki pilnametystës, kada jis nuspræs 
palikti komforto zonà ir pradëti savo gyvenimà, galbût jau kurti savo ðeimà. Ir savos ðeimos kûrimas yra ta 
neþinomybë, kuri geràja prasme áneða chaoso.

Sigita, socialinë darbuotoja

Justinos Þuromskajos iliustracija
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Ðokime gyvenimà…

„Ðokis yra paslëpta sielos kalba" Martha Graham

Savanorystës kelyje

Tai, kà tu darei anksèiau, daro átakà tam, kà ketini daryti ateityje, ypaè kitø þmoniø protuose. Taèiau kai keliauji, esi 
tuo, kuo esi, ten ir tuomet. Þmonës neatgræþia tavo praeities prieð tave. Jokiø vakarykðèiø dienø kelyje nebelieka 
(William Least Heat Moon)

Savanoriavimas užsienyje jaunam 
žmogui yra galimybë patirti kelionæ á savo 
sielos gelmes. Tai padeda atrasti be galo 
daug svarbiø dalykø vien tik pasiryþus 
pagaliau atitrûkti nuo kasdienës rutinos. 
Þmogus ið prigimties stengiasi sukurti 
bent kaþkokià sau paþástamà aplinkà, todël 
pradëjus savanoriauti svetimoje šalyje, 
atrandi progà ne tik paþinti svetimà 
kultûrà, pilnà jos spalvø gamà, bet, 
svarbiausia, atrandi galimybæ iš naujo 
pažinti ir atrasti save be jokiø praeities 
atspindþiø.

Mano asmeninë kelionë truko du 
mënesius Katalonijos miestelyje ,  
savanoriaujant su proto negalià turinèiais 
þmonëmis organizacijoje Alba. Anksèiau 
miestelio Tarregos pavadinimas skambëjo 
kaip visiškai man nepaþintas þemës 
lopinëlis ten kaþkur, kur vargiai ar be EST 
(Europos savanoriø tarnybos) projekto bûèiau kada atsidûrusi. Ir štai, gráþusi jauèiu, kaip ðis kraðtas manyje ágauna 
laikinø namø pojûtá, kur per trumpà laikà spëjau susipaþinti su daugybe nuostabiø þmoniø ir kur – svarbiausia – 
niekada nesijauèiau palikta likimo valiai. Nuostabiausia, kad be manæs tuo metu buvo dar 8 ið skirtingø ðaliø kilæ 
savanoriai, kuriems šis kraštas irgi tapo vieta, kurioje ið naujo teko kurti ryðá su þmonëmis ir atsiskleisti tam, kad 
galëtø rasti á save panaðiø atëjûnø. 

Akivaizdu, kad su savanoriais tokioje situacijoje mes turëjome suartëti ir tapti ðeima. Taèiau ði ðeima – 
kitokia, á jà patenki, kai jau yra susidaræs emocinis branduolys su savita istorija – tiek su džiugiomis akimirkomis, 
tiek su asmeniniais nesutarimais. Tenka ádëti daug asmeniniø pastangø, o svarbiausia – dràsos kalbëti, kad bûtum 
priimtas plaèiai iðskëstomis rankomis. Ði situacija turbût buvo vienas ið didþiausiø paskatinimø dràsiai atskleisti 
save, nebijant suklysti, nes šeima priima ir apsaugo bet kada. Juk mes visi buvome toje paèioje padëtyje, nebuvo 
daugiau pasiekusiø ar nuskriaustø, tiesiog veikëme drauge ir stengëmës paremti bei suprasti vienas kità kaip tik 
galëdami bei žinodami, kad ir mums patiems prireikus pagalbos mes neliksime vieni šioje šeimoje.

Ir taip savanoriavimas Alboje man tapo visiðkai nebaisus. Gal dël to, kad prieð tai buvau savanoriavusi 
Atviroje bendruomenëje ir žinojau, ko galëèiau tikëtis ið bûtent tokios savanorystës ir kokià pagalbà galëèiau 
pasiûlyti þmonëms. Neturëjau lûkesèiø, tiesiog norëjau pratæsti tokià savo veiklà ir labai tuo apsidþiaugiau, nes dar 
kartà supratau, kaip greitai mes tampame geriausiais draugais ir pašnekovais tiems, kuriems to labiausiai trûksta. 
Kad ir kaip sparèiai artëjo projekto pabaiga, bet, rodos, paprastas veþimëlio stûmimas, laikymas uþ parankës ar 
pagalba maitinant vis dar nereikalavo ið manæs svetimos kalbos þiniø, tik empatijos ir kantrumo, sugebëjimo judëti 
to žmogaus ritmu, bûnant èia ir dabar. 

Nors nemokëjau ispanø kalbos, Albos þmonës vis tiek sugebëjo mane suprasti bei bendrauti taip, lyg vis dar 
bûèiau Lietuvoje pirmomis mûsø susiraðinëjimo dienomis. Tai padëjo dar labiau pamilti visus juos: tiek 
lankytojus, tiek darbuotojus. Nëra nieko nuostabiau, kai, bûnant svetimoje ðalyje, bendravimas vyksta ne žodine, 
bet judesio ir mimikos kalba. Pasijauèiau galinti susikalbëti bet kurioje pasaulio vietoje, juk svarbiausia yra ne 
žodžiai, bet jausmai, dël kuriø stengiuosi kalbëti. Amþinai bûsiu dëkinga uþ ðios asmeninës kelionës áspûdþius bei 
patirtis visiems, kuriuos sutikau šiame kelyje.

Erika, savanorë
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Ðokime gyvenimà…

„Ðokis yra paslëpta sielos kalba" Martha Graham

Klausytis kito 

Pirmoji tarnystë, kurià kiekvienas esame skolingi vienas kitam, yra klausytis kito. Taip, kaip mûsø meilë Dievui 
prasideda nuo jo Þodþio klausymosi, lygiai taip pat meilë broliui prasideda mokantis jo klausytis (D. Bonhoffer) 

Išklausymo tarnystë: a) tai krikðèioniø bendruomenës meilës iðraiðka; b) vieta, kur 
bendruomenë pamato silpniausiø savo nariø poreikius ir gali jautriai á juos atsiliepti; 
c) saugi erdvë, kur sunkumus patiriantys þmonës gali bûti suprasti, priimti, sulaukti 
patarimo ir palydëjimo, sprendžiant savo gyvenimo problemas.
 
Èia nëra teikiamos „paslaugos“, bet padedama þmogui ágyti asmeninæ 
nepriklausomybæ / atstatyti savarankiðkumà. Á kiekvienà þmogø þiûrima kaip á 
asmená, o ne á problemà; bendruomenës nariai kiekvienà ieðkantá pagalbos nukreipia á 
Iðklausymo tarnystës vietà ir palydi já, sprendžiant iškilusias problemas. 

Kaip tai veikia parapijos bendruomenëje? 
* Á Iðklausymo tarnystës vietà atvyksta pats arba yra bendruomenës nariø palydimas 
asmuo, kuris ðiuo metu patiria sunkumø. 
* Du Iðklausymo tarnystës savanoriai klausosi ir bando atpaþinti pagalbos poreiká. 

* Iðklausymo tarnystë mûsø parapijoje gyvuoja nuo 2017 m. pavasario. Šiuo metu savanoriauja 11 skirtingø 
specialybiø þmoniø: teisininkai, medikai, dëstytojai, verslo þmonës, informatikos specialistai. Ðie þmonës 
kiekvienà antradiená ateina á parapijos namus, kad iðklausytø ir padëtø tiems, kam reikalingas dëmesys ir pagalba. 

Pamanëme, kad geriau susipažinti su Išklausymo tarnyste mûsø parapijoje galbût padëtø savanorio ir 
išklausomosios (daugiavaikës mamos) mintys, pasidalinimai:

Iðklausymo tarnystëje ið naujo atradau atvirumà. Atradau já kaip dþiaugsmo ðaltiná. Þinoma, kasdienybëje 
daþnai ir su daug kuo bendrauji, bet atvirumas èia – kitoks. Matai, kaip þmonës atsiveria, nurimsta ir jø veiduose 
pamaþu apsigyvena ðypsena. O ir paèiam vis daþniau pavyksta kasdienybëje nugalëti rûstumà ir apsivilkti 
dþiaugsminga ðypsena. Ir ji tampa ne kaip kaukë, bet kaip svarbus rûbas. Kasdienybëje daþnai pastebiu þmoniø 
veiduose rûstumà. Ir natûraliai kyla klausimas, kurá ir jums norisi uþduoti. Kaip manot, ar nëra taip, kad mûsø 
ðalyje tiek daug rûstumo bûtent dël to, jog tiesiog esame uþdari ir nemokame atsiverti? Gal ðypsenos rûbas galëtø 
tapti ir mûsø ðalyje madingas? (Savanoris Audrius)

Sveiki, Brangieji, esu 34 metø 3 vaikø motina. Turëjau sunkumø ðeimoje – kaip ir daugelis. 2017 m. apie 
Iðklausymo tarnystæ suþinojau ið tikinèiø kaimynø, kurie áteikë man informaciná lankstinukà. Atëjus á išklausymus, 
iðkart buvo pasiûlyti specialistai (teisininkas, psichologas, kunigas). Ateidavau su 3 vaikais, jie rasdavo þaidimø ir 
ádomiai leisdavo laikà su savanoriais. Iðklausymo metu gavau moraliniø patarimø, gilø susimàstymà ir á save 
paèià ið dvasinës ir psichologinës pusës, ir á esamà situacijà ið ðalies. Neuþsisklæskime savo ðirdies gilumoje, 
neatsiribokime nuo Dievo kvietimo pasidalinti sunkumais su patikimais þmonëmis, kurie neteisia, o palaiko bet 
kurioje situacijoje. Kvieèiu tuos, kurie turi sunkumø darbe ar ðeimoje, bet galbût dar nedrásta ateiti! (3 vaikø 
mama)

Neseniai du þmonës ið mûsø Iðklausymo tarnystës kartu su Vilniaus arkivyskupijos Carito bendruomene 
dalyvavo kelionëje á Milanà, kur lankësi Iðklausymo centruose  ir pasisëmë patirties bei naujø þiniø. 

Šiek tiek informacijos  apie Išklausymo centrø veiklà Milano arkivyskupijoje:
Milano šv. Ambrozijaus vyskupijoje gyvena apie 5 mln. gyventojø, joje yra apie 1100 parapijø; daugumoje 

parapijø (850) egzistuoja Caritas. Iðklausymo centrø kûrimosi pradþia laikomi 1986 m., kai ávyko konferencija 
„Tapk artimu“. 1998 m. jau buvo susikûræ 210 iðklausymo centrø (IC); ðiuo metu IC skaièius jau siekia 350, juose 
dirba apie 3000 savanoriø. Per metus IC iðklauso apie 80 000 þmoniø.

Išklausymo centras (IC) – pagrindinë tarnystë, kurios uþdaviniai: 1) sutikti vargðus; 2) iðsiaiðkinti jø skurdo 
situacijà; 3) padëti surasti tarnybas, kurios padëtø áveikti skurdà ar kitus sunkumus. IC bûdingas nuolatinis ryðys su 
baþnyèios bendruomene. Po išklausymo sudaromas asmeninis projektas (iðëjimo planas), kuris turi bûti 
ágyvendinamas, gerbiant  asmens orumà ir  atsiþvelgiant á galimybes bei konkretaus þmogaus situacijà.

Tokia Iðklausymo tarnystës situacija Milane, o kaip Lietuvoje? Lietuvoje dar žengiame pirmuosius 
þingsnius ir þmoniø, kurie kreipiasi á mus, nëra daug. Gal lietuviai yra uþdaresni nei italai, o gal mums sunku 
priimti naujoves? Tikime, kad ateityje sunkumus patiriantys þmonës pajus poreiká bûti iðklausytiems ir iðdrás ateiti.

Matulaièio Respublika
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Galime patikinti, kad informacija, kuria dalinasi atëjæ þmonës, yra pagarbiai saugoma. Tikimës, kad ði tarnystë mus 
suvienys ir augins kaip vienà tikinèiøjø bendruomenæ, kurioje kiekvienas narys galëtø jaustis gerbiamas, ypatingas 
ir reikalingas.

Kvieèiame mûsø parapijieèius, kurie jauèiasi vieniši, atstumti, neišgirsti, slegiami sunkumø (laikinø ar 
nuolatiniø) ateiti pas mus atradieniais nuo 18 val. á Pal. J. Matulaièio parapijos namø 202 kambará. Daugiau 
informacijos apie mus rasite Pal. J. Matulaièio baþnyèios skelbimø lentoje bei parapijos internetinëje svetainëje. 
Labai jûsø laukiame!

Janina ir Rasa, savanorës 
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Nenuspëjama

Kai nusprendëme ðiam pokalbiui pakviesti Silvijà, kuri dirba vaikø dienos centre Vaikai – vaikams, 

ið karto pasisiûliau jà pakalbinti, nes nuo pirmos mûsø paþinties darbe dienos jutau, koks ji yra ádomus ir 

spalvingas þmogus. O vis dëlto në nenutuokiau, kad ji savyje talpina tiek man dar neregëtø spalvø ir galëtø 

papasakoti ðtai tokiø dalykø:

Buvau ir deganèiame oro uoste, ir skæstanèiame laive, ir susiðaudyme, ir teko þmogui teikti pirmàjà 

pagalbà. Kai vyksta tokie dalykai, per daug nieko tada negalvoji, mobilizuojiesi ir svarbiausia tampa 

iðgyvenimas, ásijungia kaþkokia supergalia. Man apskritai ádomi þmogaus iðgyvenimo tema, ádomu, kiek 

þmogus gali ir kiek að pati galiu tokiose situacijose. Po tokiø patirèiø þmogus pradeda ne tiek daug 

nerimauti. Supranti, kad ir kas ávyktø, þmogus randa iðeitá, nes jis yra neátikëtina bûtybë. Ir èia svarbûs 2 

aspektai: 1) kaip mano kûnas reaguoja, 2) ar tokiomis sudëtingomis akimirkomis að sugebu padëti kitiems, 

iðsaugau savo þmogiðkumà?

Prašau, ásivaizduok, jei staiga dabar kiltø visuotinis chaosas, politinë suirutë ar gamtos stichija, bet tu galëtum dienai 

sustabdyti tà nevaldomà situacijà, kaip tà dienà tu elgtumeisi:

* savo kasdienybëje – kà norëtum daryti áprastai ir kà norëtum joje pakeisti?

Tikrai nieko nekeisèiau, nes tam vienos dienos per maþa. Pavyzdþiui, nespëèiau apkeliauti aplink pasaulá ir dar pabûti su tais 

potyriais. Savo kasdienybëje në uþ kà nekeisèiau tø þmoniø, su kuriais susitinku, nes su jais esu laiminga ir uþ juos esu dëkinga. Man tik 

norëtøsi daþniau kità þmogø sutikti ir tikrai pabûti, neskubëti, iðgirsti, kaip jis gyvena, nes, kai galvoju apie darbus, kad vëluoju ir pan., 

negaliu jo pilnai iðklausyti.

* savo darbinëje veikloje – kà norëtum patirti su vaikais, su kuriais dirbi?

Mûsø vaikai yra labiau pratæ bûti chaose. Ið to, kaip jie bûna chaose, man atrodo, kad chaosas nëra atsitiktiniai dalykai, bet sistema 

su tam tikrais dësniais, kurie veikia ir kuriuos galima nuspëti. Man svarbiausia yra suprasti tà chaosà, kartais jame pabûti ir stengtis 

parodyti, kad gali bûti kitaip. Að supratau, kad vaikai daug kà gali ir jie taip pat geba iðeiti ið jo išeiti. Jei chaosas yra tuomet, kai viskas 

vyksta nenuspëjamai, tada jo prieðingybë – kai dalykai, veiksmai tampa aiškesni. Pavyzdžiui, vaikas supyksta, jam padedu suprasti, dël ko 

jis supyko (gal vakar kaþkas ávyko), ir tai jam suteikia ramybës. Man kartais tikrai patinka chaosas. Dabar atrodo, kad kitur bûtø ne taip 

ádomu dirbti. Man svarbiausia yra dirbti su þmonëmis, o þmogus bûna nenuspëjamas, ir tai yra puiku! Netikiu, kad chaosas visuomet yra 

viskà griaunantis ar negatyvus. Dirbant su vaikais, chaoso tikrai bûna nemaþai, bet jis duoda labai daug gyvybës ir nuneða á vietas, kur pats 

niekaip nebûtum suplanuotai atkeliavæs.

* su savimi – kokia savo patirtimi pasidþiaugtum, uþ kokias savybes save pagirtum ir dël ko tikrai bûtø liûdna?

Galvodama apie savo gyvenimà, prisimenu savo nuotykius, chaotiðkus dalykus, nes jie padaro gyvenimà tikrà. Neprisimenu to, kas 

ávyko pagal planà. Teigiamai prisimenu tuos dalykus, kurie praeina su trikdþiais, kuriuos áveikiu. Kitaip yra save paþinti ramybëje, 

pavyzdþiui, vienai eiti á piligriminá þygá ar pabûti kur nors izoliuotoje vietoje. Labiau pagalvojus, aš nesu chaotiška ir specialiai to 

neprovokuoju, bet nesu nuspëjama, man patinka stebinti ir kitus, ir save, kai perþengiu savo paèios ar kitø sukurtà ribotumà. Susikuriu 

stereotipà apie save ir tik situacijos viskà atskleidþia kitaip. Pavyzdþiui, vaikas gali bûti átikëjæs, jog negali vienø ar kitø dalykø, o að jam 

bandau parodyti, kiek ið tiesø daug jis gali. Tikiu, kad visi þmonës yra ávairiapusiðki. Per tà dienà iðsigrynintø dalykai, kurie turi prasmæ: 

þmonës, santykiai su kitais ir savimi. Tikrai neverta nei savæs griauþti, nei kaltinti, kad kažko nepadariau, nei pulti kaþkà daryti, nes tai – 

beprasmiška. Svarbu yra labiau save pajusti, pasidžiaugti, kad vis dar esi gyvas.

* su kitais þmonëmis – kà norëtum jiems pasakyti, uþ kà labiausiai norëtum jiems padëkoti?

Labiausiai norëèiau kitiems padëkoti uþ jø gerumà, jog jø dëka ir að pasijutau þmogumi. Taip pat, – kad galiu ið jø mokytis, kartu 

kurti ir su jais bûti. Ir aèiû uþ gerà atmosferà, kurià jie sukuria. Svarbiausia yra buvimas kartu. Aiðku, svarbu pasakyti gerus þodþius, nes jie 

irgi gali pakeisti gyvenimà, bet manau, kad þmogaus pajautimas, jo klausymasis yra taip pat svarbu, kaip ir tinkami žodžiai.

Prašau, prisimink, kai pati iðgyvenai vidinæ sumaiðtá savo gyvenime, kas tau labiausiai padëjo?

Blogiausia yra imtis kaþkà daryti. Jei tik ámanoma, svarbu sau leisti nieko nedaryti, tiesiog pabûti su savimi ir tame buvime 

atsakymas iðsigrynins. Tas suvokimas, kà daryti toliau, anksèiau ar vëliau, bet ateina. Ið kitos pusës, padeda ir buvimas su kitais, su 

teisingais þmonëmis, su tais, kurie pabûna kartu, kurie nesako, kà turëèiau daryti, ar nepradeda pasakoti, kà tokioje situacijoje darë patys. 

Jei tikiu, kad chaose yra dësningumas, tai reikia palaukti, kol ir viduje jis atsiras, atsiras suvokimas, kodël man nutiko tie dalykai, reikia 

palaukti, kol atpaþinsiu ir suprasiu, o kai suprasiu, tai tada ir galësiu kaþkà daryti.

  

Jau pasibaigus mûsø pokalbiui, kuris mane taip ðviesiai nuteikë ir ákvëpë, Silvija prisiminë, kokia yra þodþio chaosas reikðmë. 

Pasitikslinusi ir pati nustebau, kad tai senovës graikø ásivaizduojama beribë erdvë ar atvira praraja. Ir kaip vienas þodis gali tiek savyje 

talpinti? Kaip žmogus.

Kalbino Laura, socialinë darbuotoja


