
„Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“ 
(Mk 7,37).

Umlazi:  vienas  iš  daugelio  juodaodžių kvartalų,  6-jame dešimtmetyje išaugusių 
greta  Pietų  Afrikos  didmiesčių.  Ten  gyvena  apie  750.000  žmonių.  Trūksta  mokyklų, 
ligoninių, žmogaus vertų būstų. Nėra nei futbolo aikštės. Nedarbas viršija 40%. Skurdas 
gimdo žiaurumą, piktnaudžiavimą, be galo paplitęs ir  AIDS užkratas. Daugelis jaučiasi 
atskirti, bijo kalbėti apie savo kentėjimus, tūkstančius problemų.

Ką daryti? - klausė savęs Umlazi įvairių krikščioniškųjų bendruomenių atsakingieji. 
Reikia  „nutraukti  tylą“,  nusprendė  jie,  užmegzti  dialogą  su  kiekvienu,  išklausant  ir 
dalinantis gyvenimu, kad kartu išgyventume sunkumus. Pradėjo su jaunimu, užmegzdami 
konstruktyvų dialogą ir vis gilindami bendravimą.

Šio patyrimo sustiprinti, Umlazi krikščionys pasiūlė „Maldos už krikščionių vienybę 
savaitei“,  kuri  šį  mėnesį  vyksta  daugelyje  pasaulio  vietų,  evangelijos  pagal  Morkų 
ištrauką, iš kurios paimtas Gyvenimo žodis.

„Savaitės“ intencijos yra dvi: tiek krikščionių vienybės paieškos, tiek ir krikščionių 
atsakas į  žmogaus kančią -  nurodo 2007-ųjų „Maldos už krikščionių vienybę savaitės“ 
vadovas.

______
Jėzui bekeliaujant, atvedamas Jam kurčnebylis, kurį Jis pagydo, tardamas „Effatà“, 

tai yra: „Atsiverk!“. Žmonės be galo stebisi ir netverdami džiaugsmu sušunka:

„Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“. 
Jėzaus stebuklai išreiškia meilę žmonėms, sutiktiems Jo kelyje. Jie – taip pat ir 

naujo pasaulio, kurio įkurti Jis atėjo, „ženklai“. Kurčnebylio pagydymas yra ženklas, jog 
Jėzus atėjo tam, kad padovanotų mums naują gebėjimą suprasti ir kalbėti.

„Effatà“ – žodis, kuris buvo ištartas ir mums krikšto metu.
„Effatà“:  ir  Jis  atveria  mus  Dievo  Žodžio  klausymui,  kad  leistume  jam  mus 

persmelkti.
„Effatà“ – tai Jo kvietimas atsiverti ir išklausyti visus, su kuriais Jis susitapatino: 

kiekvieną žmogų, ypač mažutėlį, vargšą, stokojantį, ir užmegzti su visais meilės dialogą, 
sugebantį dalintis taip pat ir kiekvieno evangeliniu patyrimu.

Dėkingi Jėzui už tai, kiek Jis veikia mumyse, sušukime, kaip anuomet minia:
„Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“. 

Kaip gyventi šiuo Gyvenimo žodžiu?
Reikia pralaužti savąjį „kurtumą“, nutildant savo viduje ir aplink mus triukšmus, 

kurie trukdo išgirsti Dievo, sąžinės ir mūsų brolių bei seserų balsą.
Iš daugelio pusių mus pasiekia - dažnai nebylus - pagalbos prašymas: vaikas, 

kuriam reikia dėmesio, sutuoktinių pora, išgyvenanti sunkumus, ligonis, senelis, kalinys, 
kuriems  reikia  pagalbos.  Pasiekia  mus  šauksmas  miestiečių,  norinčių  tinkamesnių 
gyvenimo sąlygų mieste, darbuotojų,  reikalaujančių didesnio teisingumo, ištisų tautų, 
kurių  egzistavimą  atsisakoma  pripažinti...  Dėmesį  nuolat  blaško  tūkstančiai  mus 
dominančių ir patraukiančių dalykų, ir širdies ausis dažnai nebūna atidi šalia esantiems. 
Arba, susitelkus vien į savo reikmes, gali nutikti, jog apsimetame negirdį...

Gyvenimo žodis kviečia „klausyti“ tam, kad kartu su kitais neštume rūpesčių ir 
sunkumų  naštą,  o  taip  pat  dalytumės  džiaugsmais  ir  lūkesčiais,  naujai  atradę 
solidarumą.  Kviečia  nelikti  „nebyliais“,  bet  atrasti  drąsos  kalbėti,  kad  pasidalytume 
giliausiais  patyrimais  ir  įsitikinimais,  įsikištume, apgindami  tą,  kuris  neturi  balso,  kad 
padarytume  darbą,  kviečiantį  į  susitaikinimą,  pasiūlytume  idėjų,  sprendimų,  naujų 
strategijų...

Kai kils įspūdis, jog situacija mums yra per sudėtinga ir pasijusime nelygiaverčiai, 
mus palaikys tikrumas: Jėzus, kuris mums atvėrė ausis ir burną:

„Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba„. 
Tokia buvo Lucy Shara iš Pietų Afrikos patirtis. Persikrausčiusi su šeima į Durban, 

susidūrė su didmiesčio gyvenimu, o kartu privalėjo pradėti naują, labai atsakingą darbą. 
Tai buvo  apartheido, rasinės diskriminacijos metai, - dar nebuvo įprasta, kad moteris 
afrikietė užimtų vadovaujantį postą.

Vieną dieną paaiškėja, kad tarp darbininkų plinta ūmi astmos forma, kurią sukėlė 
blogos  darbo  sąlygos.  Daugelis  iš  jų  netikėtai  dingdavo  arba  ištisus  mėnesius 
nepasirodydavo  darbe.  Kalbėdama  apie  tai  su  direktoriaus  pavaduotoju,  ji  pasiūlo 
sprendimą: instaliuoti veiksmingą aplinkos valymo įrenginį. Tai reiškia dideles išlaidas, 
tad įmonė atsisako.

Lucy, kuri jau ilgą laiką stengiasi gyventi Gyvenimo žodžiu, randa jame jėgų ir 
šviesos. Savo viduje pajunta lyg ugnį, kuri jai suteikia drąsos, padedančios išlikti ramia 
per visus svarstymus ir paskatina nuoširdžiai įsiklausyti į vadovybės išreikštas nuomones. 
„Staiga - pasakoja ji – iš mano lūpų išėjo žodžiai, tinkantys apginti tuos, kurie neturėjo 
balso.  Pavyko  juos  įtikinti,  jog  nemenkos  pradinės  išlaidos  su  laiku  atsipirks  dėl 
pagerėjusios darbuotojų sveikatos, jie nebeturės taip ilgai būti nedarbingi“.

Jos žodžiai įtikina. Valymo įrenginys įtaisomas, astmos atvejų sumažėja nuo 12% 
iki 2% ir lygiai tiek pat sumažėja nedarbingumas. Vadovybė jai dėkoja ir net paskiria 
priedą prie atlyginimo. Tarp darbininkų pasklinda džiaugsmas ir fabrike imama kvėpuoti 
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