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2010 kovas, Lionas 

 

 

Tarptautinės Ekumeninės Brolijos 

grupelių atsakingiesiems 

 

 Laba diena! 
 

Štai Net for God filmas, skirtas kovo mėnesiui: 
 

Meilė – vienintelė išeitis 
 

Etty Hillesum 
 

Štai keletas pasiūlymų, padėsiančių vesti susitikimą: 

 
 

A. FILMO PRISTATYMAS: 
 

 

„Padėsiu tau, Dieve, neužgesti manyje. 

Panašu, kad tu ne kaži kiek gali pakeisti padėtį, kuri yra neatsiejama nuo mūsų gyvenimo. 

Man darosi vis aiškiau, kad tu negali mums padėti, ir, kad čia mes turime  

tau padėti ir iki galo ginti būstą, kuris mumyse yra tau prieglobstis.“ 

 
Šis filmas mums perduoda tikrai ypatingą ţinią apie Etty Hillesum gyvenimą. Ši jauna neeilinė olandų 

moteris, ţydė, Europai tragiškais 1940-1943 metais mums atskleidţia savo dvasinę patirtį, stebinančią 

ir gilią patirtį! 

 

Suvokusi, kad jos laukia nacių persekiojamų ţydų aukų likimas, kurį ji pati apibrėţia kaip „totalitarinį, 

organizuotą, masinį, visą Europą apimantį“ persekiojimą, Etty liudija apie nepaprastą atradimą: savo 

esybės gelmėje ji atranda Dievą! Šis atradimas dar labiau netikėtas tuo, kad praeityje Etty, regis, 

visiškai nebuvo tam parengta: ji negavo jokio religinio auklėjimo; jos ţinia pranoksta bet kokį 

dogmatinį ar institucinį formalumą. 

 
Ji stebinanti autentiška rašytoja; per du metus, nuo 1941-ųjų kovo 8, Etty rašo savo vidinės kelionės 

dienoraštį. Atskiros šio dienoraščio dalys ir dalis laiškų buvo publikuota pavadinimu Sukrėstas 

gyvenimas, o nuo 1980-ųjų išversta į 14 kalbų. 

 
Šie raštai mums atskleidţia tam tikrą evoliuciją; palaipsniui ji apsisprendţia palikti gana chaotišką 

gyvenimą ir pradėti vienybės su Dievu bei savęs dovanojimo gyvenimą. Supratusi, kad meilė yra 

„vienintelė išeitis“, okupantams naciams subūrus Olandijos ţydus į Westwrbork‘o stovyklą prieš 

deportaciją į Aušvicą, Etty atsisako slėptis ar bėgti ir pasirenka vykti į mirties stovyklą, kad ten galėtų 

paguosti visus nelaiminguosius: ji nori „būti gydančiuoju aliejumi daugybei ţaizdų“ ir „palydėti Dievą 

šiose tamsybėse“. 

 

1943-ųjų rugsėjo 15, drauge su savo šeima ir šimtais kitų ţydų, jai paskiriama vieta nelaimėlių 

Transporte, kuris gabena į Aušvico koncentracijos stovyklą. Ji miršta Aušvice 1943-ųjų lapkričio 30. 

Jai 29-eri. 
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Etty Hillesum ţinia remiasi daugybe patirčių bei įvykių. Šiame filme išryškinama keletas akcentų: 

 

- Šventosios Dvasios veikimas per palydintį santykį su psichoterapeutu Julijumi Špijeriu (Julius 

Spier); 

- Jai suteiktos vidinio Šventosios Dvasios patyrimo malonės; 

- „Nuginkluoto“ Dievo, kuriam reikia padėti, įvaizdis: „Padėsiu tau, Dieve, neužgesti manyje.“; 

- Visiškas neapykantos atsisakymas; 

- Tragiškos tikrovės priėmimas ir pasitikėjimas Dievu neišvengiamybės akivaizdoje; 

- Rašymo darbas, progresuojantis vis labiau įsiklausant į savo pačios „vidų“, be pataikavimo, liekant 

ištikima Dvasios „judesiams“. 
 

 
B. KĄ VEIKTI PERŢIŪRĖJUS FILMĄ? 
 

Siūlome jums susiskirstyti į maţas grupeles ir pasidalyti dviem klausimais: 
 

 Kuo Etty Hillesum gyvenimas ir ţinia man asmeniškai artimi? 

 „Kas rytą, prieš imdamasi darbo, ‚atsigręšiu į vidų‘, pusvalandį stengdamasi 

įsiklausyti į save, ‚įeiti į save‘.“ 

Kaip šis Etty sakinys mane kalbina? 
 

 
C. UŢTARIMO MALDA: 
 

Šį mėnesį galime melstis 
 

uţ visus jaunuolius, siekiančius patirti savo gyvenimo išsipildymą,  

kad jie rastų kelią pas Tą, kuris yra pasakęs:  

„Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.“ 

 
 

D. DIEVO ŢODIS: 
 

Šio mėnesio Ţodis yra Pakartoto Įstatymo knygoje, 30 skyriuje, 15 eilutėje ir toliau:  
 

„Šiandien padėjau prieš tave gyvenimą ir gerovę, mirtį ir praţūtį.  

Jei laikysiesi Viešpaties, savo Dievo, įsakymų, kuriuos šiandien tau duodu, mylėsi 

Viešpatį savo Dievą, eisi jo keliais (...),  

klestėsi ir tapsi gausus, o Viešpats, tavo Dievas, laimins tave. (...) 

Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonys būtumėte gyvi,  

mylėdami Viešpatį, savo Dievą, jo balso klausydami ir jam atsiduodami“ 

 
   Gero susitikimo! 

Net for God komanda 

 


