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Ištiesk savo ranką  į mano 
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Žaizdos – vieta susitikimu 
wounds – places of encounter 
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Brangūs žodžio draugai, 
 
Skausmas ir žaizdos - kas to nori? Mes norime jų išvengti! Kad ji galėtų būti "meilės 

dovana", kaip ji vadinama dainoje, ateina mums ne taip lengvai į galva! 
 

Pranciškoniškasis brolis Rainer padėjo man pamatyti tai giliau. Kai susitikau su juo 
prieš kelias savaites, radau jį gulint ant seno fotelio. Jo akys patraukė mano akis. Jie buvo kaip 
brangakmeniai ir skleidė gilų džiaugsmą. Mes greitai pradėjome kalbėti. Prieš 17 metų jis 
turėjo rimtą autoavariją. Jis buvo mikroautobuso vairuotojas. Važiuojant priekinė padanga 
sprogo. Kai Rainer išgirdo sprogimo garsa, isimyne jam  vienas Evangelijos žodis. Jėzus sakė,  
kariams, kurie norėjo jį į nelasivę paimti, atsižvelgiant į savo draugus: "Jei ieškosit manęs, 
eleiskit kad tai nutiktu!" Šis žodis Rainer įkvėpė ištarti zodius Jezui: "Jei ieškosi manęs, tegul 
broliam Automobilyje nieko neatsitinka. "Tada automobilis tapo nevaldomas. Nieko 
neatsitiko keliaiviamsvisi liko sveiki, tik Rainer negalėjo judėti dėl stuburo traumos. Jis 
praleido 17 mėnesių ligoninėse. Šiek tiek judrumas jam buvo grąžintas. Tačiau nuo 
nelaimingo atsitikimo ji nuolat  kamavo skausmai. "Tu žinai", jis leido man suprasti, "Aš 
niekada neklausiau , kodėl aš? Kadangi aš iš karto suvokiau: šiuo skausmu galiu parodyti savo 
meilę Jėzui, kiekviena akimirka is naujo. Aš jam atiduosiu kiekviena skausmą! "Visiškai 
paliestas aš žiurėjau į jo šviesias akis. Aš "pamačiau"  tokia stipria meilę Jezui kuria esu retai 
mates. 

 
  Brangus Žodžio draugai, Tėvas Raineris mane išmokė, kad kiekvienas skausmas ir 
kiekviena žaizda gali tapti susitikimo vieta. Kaip Jėzus pakvietė apaštalą Toma paliesti jo 
žaizdas, mano žaizdose galėčiau būti šalia Jėzaus. Jis stuksenasi į mano skausma. Padarykime 
kiekvieną skausmą dovaną Jėzui. Štai kaip tapo žaizdos - susitikimų vieta. Wounds – 
places of encounter. 
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