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2011 vasaris, Lionas 

 
 

Laba diena! 

 
 
 

Štai 2011 metų vasario mėnesio Net for God filmas: 

 
 

„Nuo guru iki Jėzaus“ 
Tėvas Juozapas-Marija Verlanas  

(Joseph-Marie Verlinde) 
 
 

 
 

A. FILMO PRISTATYMAS: 
 

„Ar ne visi mes nešiojame savyje troškimą patirti visa pranokstantį Susitikimą,  

pilnatvės siekimą, kvietimą išsiplėšti iš kasdienio gyvenimo vidutiniškumo  

ir veržtis link tobulosios pirmapradės Būties?“ 

 

Prasmės, Absoliuto paieškos nuvedė tėvą Juozapą-Mariją, tuomet – Ţaką Verlaną, iki „didţiojo pasinėrimo“ 

į „Didįjį Visetą“. Inicijuotas į asketines Rytų praktikas – jogą, transcendentinę meditaciją, – jis gilinasi toliau 

į religinę hinduizmo ir budizmo tradiciją Indijoje. Vėliau eina iki ezoterinių-okultinių praktikų. Šiandien 

tėvas Juozapas-Marija pasakoja savo patirtį ir lygina ją su tiesa Kristaus, kuris atėjo jo ieškoti į patį pasaulio 

pakraštį. 

Belgų kilmės kunigas, filosofijos ir teologijos daktaras, šiandien yra vienuolinės Šv. Juozapo Šeimos 

bendruomenės Prancūzijoje prioras.  

 

Remdamasis savo patirtimi, tėvas Juozapas-Marija Verlanas atsako į mūsų visuomenėje kylančius 

pamatinius klausimus. Su didţiausia pagarba jis moko ir nušviečia tuos „prasmės ieškotojus“, kurie renkasi 

Rytų religijų ir... ezoterinių-okultinių praktikų kelią.  
 
 

Didieji jo liudijimo etapai 
 

1. 1968-ieji metai: Absoliuto ieškojimas – Tikėjimo atmetimas 

 

Ką turėčiau ţinoti? Kaip turiu gventi? Ir kokiu tikslu? Šie trys egzistenciniai klausimai paskatina Ţaką 

Verlaną palikti mokslinę tyrinėtojo karjerą ir tapti guru Maharishi Mahesh Yogi, „Beatles“ grupės guru, 

indusų guru mokiniu. Ţakui Verlanui 21 metai. 1968-ųjų kultūrinis kontekstas labai audringas. 

Daug laiko jis praleidţia Himalajų ašramuose Indijoje, kur atranda tikrąjį hinduizmo veidą ir pagilina 

samadhi bei nirvanos patirtis – susiliejimą su kosmosu, pasinėrimą į „Didįjį Visetą“. Šių patirčių dėka jis 

įgyja gebėjimą atsisakyti savojo asmens „aš“ ir panirti į indiferentišką Tuštumą, kurioje kančia ir meilė tėra 

tik iliuzija... 

(Kaip krikščioniškame tikėjime, taip ir hinduizme bei budizme yra lavinamas vidinis gyvenimas. Tačiau 

Rytų išmintis veda prie savojo asmens „aš“ paneigimo, o krikščionis savąjį „aš“ atranda tik bendrystėje su 

Kristumi, kurio trokšta siela, vidiniu Mokytoju, kuris kviečia augti susivienijant meile su Juo.) 
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2. Kai uţdanga plyšta 
 

Tačiau perţvelgdamas šias patirtis, Ţakas Verlanas neturi ramybės; jis pripaţįsta, kad vidinė tuštuma, kurią 

patiria, neteikia pilnatvės. Tik gailestingasis Jėzaus vardas, Jo artumas padeda jam suprasti, kad Tas, kurio jis 

ieškojo pasaulio pakraštyje, visuomet jo laukia. Šio sukrečiančio susitikimo su Kristumi dėka, būdamas 27-

erių metų, Ţakas Verlanas palieka Indijos ašramą ir, Viešpaties apvaizdai padedant, sugrįţta į Belgiją. 

 

3. Sugrįţus į Briuselį – spąstai 
 

Tačiau sugrįţus į Briuselį jo gyvenimas dar labiau išbalansuojamas: ieškodamas tiesos, jis visiškai 

nesusivokdamas nuklysta į ezoterinių-okultinių praktikų mokyklas, kurios savinasi tam tikras hinduizmo 

tiesas bei technikas, ir tuo pačiu remiasi Evangelija. Taip, prisidengus gėriu, „tarnavimu savo broliams“, 

Ţakas įtraukiamas į okultines praktikas, kurių metu geba uţvaldyti okultines energijas ir jų pagalba gydyti. 

Poveikis įspūdingas, tačiau tik labai pamaţu jis suvokia subtilų šių praktikų prieštaringumą. Čia Viešpats 

jam vėl padeda suprasti, kokie pavojingi šie bendradarbiavimo ir priklausomybės ryšiai su demonais – 

esybėmis, veikiančiomis okultiniame pasaulyje. 

Jėzaus Gelbėtojo Vardo galia ir Jo Šventosios Dvasios galybe, daugybės tikėjimo brolių ir sesių maldų dėka, 

Ţakas Verlanas yra išlaisvinamas iš visų pančių, kurie dusino jo širdį, sielą ir sekino kūną. 

 

4. Kunigas Švento Juozapo šeimos bendruomenėje 
 

Po dešimties filosofijos ir teologijos studijų metų, 1983 m. įšventintas kunigu, Ţakas Verlanas pasuka 

vienuolinio gyvenimo keliu Šv. Juozapo šeimos bendruomenėje. 1991 m. jis duoda amţinuosius įţadus, 

priimdamas Juozapo-Marijos vardą. Dvidešimt metų neprakalbęs apie savo gyvenimą, šiandien jis visame 

pasaulyje liudija apie tai, ką Dievas padarė jo gyvenime. 
 

 

B. KĄ VEIKTI PERŢIŪRĖJUS FILMĄ? 
 

Siūlome jums susiskirstyti į maţas grupeles ir pasidalyti šiais klausimais: 
 

1. Kuo tėvo Juozapo-Marija Verlano liudijimas yra aktualus šiandien mano gyvenime? 

2. Kuo Jėzus man yra vienintelis? 
 

 

C. MĖNESIO UŢTARIMO MALDA: 
 

Šį mėnesį galime melstis  
 

už visus, kurie ieško Dievo, ypatingai Azijoje, 

kad Jėzus ateitų pirmas jų pasitikti. 
 

 

D. MĖNESIO DIEVO ŢODIS: 
 

Šio mėnesio ţodis remiasi Apaštalų darbų knygos 4 skyriumi, 12 eilute: 
 

„Nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, 

tik Jėzus, kuriuo galėtume būti išgelbėti.“ 
 

 

 

Gero susitikimo! 

Net for God komanda 

 

P.S. Norėdami daugiau pasigilinti šia tema, galite skaityti Ţako Verlano knygą „L’expérience interdite“ 

(Uždrausta patirtis), leidykla: Editions Saint Paul. Taip pat galite ieškoti ir skaityti apie sudievinimą, 

magiją ir įvairias okultinių praktikų formas internetinėje svetainėje www.katekizmas.lt (arba leidinyje 

Katalikų Baţnyčios Katekizmas). 

http://www.katekizmas.lt/

