
“Kas sėja ašarodamas, tas ims derlių džiūgaudamas” (Ps 126,5).
Šis  Gyvenimo  Žodis  yra  paimtas  iš  Psalmės,  apdainuojančios 

ryžtingą ir galingą įsikišimą Dievo, kuris išlaisvina savo tautą iš Babilono 
tremties, kuris ir vėliau, jos istorijos bėgyje, įsiterpia kaskart, kai ją mato 
prislėgtą, nusiminusią, blogio pavojuje. 

Tai  kiekvieno  mūsų  istorija,  apibendrinta  taikliu  įvaizdžiu:  iš 
vienos pusės tai sėjėjo netikrumas ir baiminimasis dėl žemei patikėtos 
sėklos  (ar  bus  geri  metai?  ar  sudygs  kviečiai?),  iš  kitos  pusės  tai 
džiaugsmas dėl taip laukto derliaus. 

“Kas sėja ašarodamas, tas ims derlių džiūgaudamas”.
Svarstydami apie savo gyvenimą, rašė Chiara Lubich, dažnai jį 

įsivaizduojame harmoningą, lyg “dienų virtinę, kai prasidedanti diena yra 
tobulesnė  už  praėjusią;  su  gerai  atliktu  darbu,  studijomis,  poilsiu, 
šeimoje praleistomis valandėlėmis, susitikimais, konferencijomis, sportu, 
pramogomis...  (...).  Žmogaus širdis  visada viliasi,  kad bus taip,  o  ne 
kitaip.

Tačiau mūsų ‘Šventoji kelionė’ iš tiesų yra kitokia, nes Dievas nori 
kitaip. Tai Jis įterpia į mūsų programą kitų elementų, pats to norėdamas 
ir  leisdamas,  kad  mūsų būtis  gautų  tikrą  prasmę bei  pasiektų  tikslą, 
kuriam buvo sukurta. Štai fiziniai ir dvasiniai skausmai, ligos, tūkstančiai 
kentėjimų, kurie kalba labiau apie mirtį nei apie gyvenimą.

Kodėl? Gal todėl, kad Dievas nori mirties? Ne, priešingai, Dievas 
myli  gyvenimą,  tačiau  tokį  pilną,  tokį  vaisingą,  kokio  mes  –  nors  ir 
siekiame tik gerumo, pozityvumo, taikos - net įsivaizduoti negalime”. 

Štai įvaizdis sėjėjo, beriančio sėklą, kuriai lemta mirti - tai tarsi 
mūsų vargų ir kančios ženklas - ir įvaizdis pjovėjo, surenkančio iš šios 
mirties išdygusių javų derlių: “Jei kviečio grūdas kritęs į žemę nemirs, jis 
liks vienas, o jei mirs, jis duos gausių vaisių” (Jn 12,24).

“Dievas  nori,  kad  patirtume gyvenime tam tikrą  mirtį  –  arba, 
kartais įvairaus pobūdžio mirtį – tam, kad (...) duotume vaisių, kad mūsų 
atlikti darbai pašlovintų Jį, o ne mus, paprastus žmones. Dievui mūsų 
gyvenimo  prasmė  yra:  turtingas,  pilnas,  gausus  gyvenimas,  kuris 
atspindėtų Jo paties gyvenimą”.

“Kas sėja ašarodamas, tas ims derlių džiūgaudamas”.
Kaip  gyventi  šiuo  gyvenimo  Žodžiu?  Chiara,  kuri  mus  moko 

gyventi  Dievo  žodžiu,  dar  pataria:  “Reikia  vertinti  skausmą,  mažą  ar 

didelį, iškelti jį (..) Reikia vertinti ypač sunkumus, pasiaukojimą, kurio 
reikalauja  meilė  artimui:  tai  specifinė  mūsų  pareiga”.  Tai  skausmas, 
suteikiantis gyvybę!

Tačiau niekad neturime pasiduoti, net ir tuomet, kai nematome 
vaisių,  gerai  žinodami,  kad  kartais  "vienas  sėja,  o  kitas  pjauna”  (Jn 
4,37). Kokia bus ateitis vaikų, kuriuos stengiamės išauklėti kaip galima 
geriau?  Kas  pamatys  socialinės  ir  politinės  mano  veiklos  vaisus? 
Nepailskime daryti  gera  (plg.  Gal  6,9),  vaisių  vis  tiek  bus,  gal  daug 
vėliau, gal kitur, bet bus.

Gyvenimo kelyje  turime priešais  save  viltį,  užtikrintumą,  aiškų 
tikslą. Sunkumai, išbandymai, priešiškumas, dėl kurių kartais jaučiamės 
sugniuždyti,  yra neišvengiamas perėjimas, vedantis mus į palaimą ir į 
džiaugsmą. 

“Taigi pirmyn! Perženkime kiekvieną skausmą. Nepasilikime toje 
baimėje, tame išbandyme .... Žvelkime į ateinantį derlių.”

“Kas sėja ašarodamas, tas ims derlių džiūgaudamas”.
Patricija, 22 - jų teisės studentė, jau kuris laikas dirba skyriaus 

direktoriaus asistente. “Nuo pat pradžių – mums pasakoja – stengiausi 
pagerinti  darbo  sąlygas  ir  puoselėti  santykius  su  bendradarbiais,  kad 
kiekvienas jaustųsi įvertintas”.

Tačiau dažnai, ginant savo principus, tenka eiti  prieš srovę, iki 
galo, kaip ji pati pasakoja: “Svarbus asmuo mano darbo aplinkoje, kuris 
didžiavosi  tam  tikromis  privilegijomis,  elgėsi  akivaizdžiai  neteisingai. 
Turėjau jam tai pasakyti”. 

Pareiškusi  savo  įsitikinimus  Patricija  prarado  darbą.  “Labai 
išgyvenau,  tačiau  tuo  pačiu  buvau  rami,  nes  žinojau,  kad  pasielgiau 
teisingai”.  Nenusimena,  nes  tvirtai  įsitikinusi,  kad  turi  Tėvą,  kuriam 
viskas  yra  įmanoma  ir  kuris  ją  be  galo  myli.  Atrodytų  neįmanomas 
dalykas  Paragvajaus  ekonominėje  ir  darbo  rinkoje,  tačiau dar  tą  patį 
vakarą ji gauna du darbo pasiūlymai. Naujasis darbas yra dar geresnis už 
buvusį ir dar labiau susijęs su jos studijomis. 
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