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Laba diena!
Štai 2011 metų kovo mėnesio Net for God filmas:

„Nenaudingas gyvenimas“
Šarlis de Fuko (Charles de Foucauld)
A. FILMO PRISTATYMAS:
„Jūs klausiate, koks yra mano gyvenimas;
tai vienuolio misionieriaus gyvenimas, paremtas trimis principais: paslėpto Jėzaus gyvenimo
Nazarete sekimu, Švenčiausiojo Sakramento adoracija, įsikūrimu labiausiai apleistų tautų tarpe.“
Šarlis de Fuko
Šarlis de Fuko (1858 – 1916) yra „pionierius“, kurio perduota ţinia dar neprarado savo jėgos ir
aktualumo. Turėtume atidėti į šalį visas pamaldţias karikatūras, pristatančias jį kaip jauną ir turtingą
ištvirkėlį, parblokštą Dievo malonės ir tapusį Sacharos eremitu. Jis toks niekada nebuvo. Šis filmas
mums atskleidţia Šarlį de Fuko kaip „maţąjį visų brolį“, pamaţu atveriantį kelią į didţiąsias erdves,
kuriose kiekvienas, sekdamas Jėzų, gali eiti vis toliau į susitikimą su kitu, kitokiu, įskaitant ir save
patį.
Šiais kultūrų ir religijų susitikimo laikais Šarlio de Fuko gyvenimas ir ţinia, čia atskleisti per JeanFrançois Six – pripaţinto specialisto, prancūzų kunigo, „Šarlio de Fuko sąjungos“ vadovo – liudijimą,
įstabiai išreiškia jo taip mėgstamą kartoti šventojo Kryţiaus Jono frazę: „Sėkite meilę ten, kur nėra
meilės, ir pjausite meilę.“ Būtent dėl to Šarlis de Fuko norėjo būti pirmasis, einantis pas
paskutiniuosius.
„Fuko dvasingumas, – rašo tėvas Jean François Six, – yra ypatingos meilės išraiška šiame trečiajame
tūkstantmetyje, kada laiko dvasia skatina paskirus žmones ir jų grupuotes ginkluotis, būti
nepaimamais; tai meilė tiems ir toms, kurie yra sužeisti.“
Nuo to laiko ši ţinia teikia gyvybę šimtams vyrų ir moterų visame pasaulyje: pasauliečiams, kunigams,
vienuoliams ir vienuolėms.
Didieji Šarlio de Fuko gyvenimo etapai:
Šarlis de Fuko gimė 1858 m. rugsėjo 16 d. Strasbūre, Prancūzijos rytuose, kilmingoje šeimoje. Jo
vaikystė paţenklinta tėvų mirtimi, kai jam buvo 6 metai. Būdamas 16 metų, jis pasirenka karininko
kelią ir įstoja į Sen Syro karo mokyklą Prancūzijoje. Tačiau jį labiau traukė šventės ir pasilinksminimų
vakarėliai nei kariška disciplina. Galiausiai uţ aplaidų elgesį jis iš kariuomenės pašalinamas. Jam 23
metai. Jo tikėjimas Dievu išnyko.
Susiţavėjęs Afrika, jis išvyksta tyrinėti Maroko. Susitikimas su islamu, tų vidury gatvės ar dykumos
platybėse parpuolusių ţmonių malda jį labai sukrečia. Jų tikėjimas leidţia jam įţvelgti kaţką
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didingesnio ir tikresnio nei ţemiškieji rūpesčiai ir paţadina jame troškimą ieškoti tiesos.
Sugrįţus į Paryţių, vieną spalio mėnesio rytą, 1886 m., Šv. Augustino baţnyčioje, jam nuėjus susitikti
su abatu Juvelenu ir išsakius troškimą labiau paţinti katalikų religiją, Dievas jį nustebina.
Atsiliepdamas į Šarlio prašymą gauti religijos pamokų, abatas Juvelenas išklauso jo išpaţintį ir
nusiunčia šventosios komunijos. Tuomet jis įtiki, kad Dievas yra, ir suvokia, kad negali elgtis kitaip,
kaip tik gyventi dėl Jo.
Jausdamas pašaukimą gyventi paslėptą nuolankų ir neturtingą Nazareto darbininko gyvenimą, 1890 m.
jis įstoja į Marijos Snieginės trapistų vienuolyną Prancūzijoje, vėliau – į Akbė vienuolyną Sirijoje. Dar
radikalesnio neturto paieškos paskatina jį palikti trapistų ordiną ir 1897 m. tapti eremitu Šventojoje
Ţemėje, šalia klariečių vienuolyno. Ten jis uţrašys savo mąstymus (meditacijas), kurie sudarys jo
dvasingumo esmę, įskaitant jo atsidavimo Dievui maldą.
1901 m. įšventintas kunigu, jis išvyksta į Alţyrą, į Sacharos dykumą: iš pradţių į Beni Abę, paskui – į
Tamanrasetą, stengdamasis pirmiausia tapti dykumos nomadų draugu ir broliu. Išmokdamas jų –
tuaregų – kalbą, paţindamas jų kultūrą, jis vysto naują apaštalavimo pobūdį: stengiasi ne atversti, o
mylėti ir visu savo gyvenimo pavyzdţiu skelbti Evangeliją.
1916 m. gruodţio 1 d., per pirmąjį pasaulinį karą, jis mirė Hogare: buvo nuţudytas, nes norėjo
pasilikti su savo draugais iki galo.

B. KĄ VEIKTI PERŢIŪRĖJUS FILMĄ?
Siūlome jums susiskirstyti į maţas grupeles ir pasidalyti šiais dviem klausimais:
1. Kuo Šarlio de Fuko gyvenimas šiandien man asmeniškai yra artimas?
2. „Jėzus taip uţėmė paskutinę vietą, kad niekada niekas negalėjo Jo iš jos išstumti...“ Ši abato
Juveleno pasakyta frazė giliai įsismelkė į Šarlio de Fuko širdį. Kaip ji paliečia mano širdį?
C. MĖNESIO UŢTARIMO MALDA:
Šį mėnesį galime melstis, kad būtume ištikimi savo Krikšto malonei,
kad mokėtume drauge liudyti Prisikėlusio Jėzaus Dvasią
kasdieniame gyvenime ir kartu su Ja atrasti naujus kelius.
D. MĖNESIO DIEVO ŢODIS:
Šio mėnesio ţodis yra Evangelijoje pagal Matą, 25 skyriuje, 40 eilutėje; likus keliems mėnesiams iki
mirties, Šarlis de Fuko sakė, kad tai buvo jį labiausiai palietęs ir perkeitęs ţodis:
„Iš tiesų sakau jums,
kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių,
man padarėte.“
Gero susitikimo kiekvienam iš jūsų!
Maldos bendrystėje
Net for God komanda
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