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Jėzuitų
gyvenimo būdas

Jėzaus Draugija

MŪSŲ
GYVENIMO BŪDAS
Mums patinka būti
drauge, trokštame,
kad mus išklausytų ir
vertintų. Norime
mylėti ir būti mylimi,
kalbėtis, diskutuoti,
žaisti, būti saugūs ir
daryti gerus darbus,
kurie neštų džiaugsmą
kitiems žmonėms.

• Yra įvairių žmonių grupių: šeima, komanda, klasė, bendruomenė, asociacija ir t.t.
• Kiekvienas priklausome vienai ar kitai žmonių grupei, laikomės tos grupės
papročių ar taisyklių.
• Papročiai ar taisyklės padeda mums vieniems kitus gerbti, gražiai sugyventi, kartu
siekti bendro tikslo.
• Jėzaus Draugija yra religinė bendruomenė, ordinas, kurio tikslas – padėti kitiems
žmonėms dvasiškai augti ir gyventi savo tikėjimu.
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PAŽINTI IR SUPRASTI

♦

Nurodyk grupes, kurioms priklausai ar galėtum priklausyti, užpildydamas/a
žemiau pateiktą lentelę:

Grupė

Kodėl susibūrė?

Kokių principų
laikosi?

Narių skaičius

Šeima
Draugai
Komanda
Klasė
Kita

♦

Ar tau svarbu, kad kiekviena grupė turėtų savo principus (taisykles) ir jų
laikytųsi? Kodėl?

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Nuo tavo požiūrio ir elgesio priklauso, koks bus grupės gyvenimas.
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Bendraudami kuriame aplinką.
Taisyklės ir normos padeda
vieniems kitus gerbti,
sugyventi su skirtingo būdo
žmonėmis. Jeigu veiksime
mąstydami apie bendrą gėrį,
žmonėms bus malonu būti
su mumis.

Jėzuitai gyvena bendruomenėse,
vadovaudamiesi normomis ir gairėmis,
užrašytomis Konstitucijose, kurias
sudarė Jėzaus Draugijos įkūrėjas
šv. Ignacas Lojola.

Jėzuitus vienija asmeninė
tikėjimo ir meilės Jėzui patirtis.
Ši patirtis juos skatina
veikti ir daryti daug gero
kitiems žmonėms. Jie stengiasi
gyventi, kaip nurodė
šv. Ignacas: „Meilė turi būti
rodoma labiau darbais negu
žodžiais“ (šv. Ignaco Lojolos
Dvasinės pratybos, [230]).

♦

Kartu su savo klasės draugais parašykite dešimt taisyklių, kurios,
jūsų nuomone, padėtų puoselėti gražius tarpusavio santykius.

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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KAS BUVO ŠV. IGNACAS LOJOLA?
Šv. Ignacas gimė 1491 m. Ispanijoje, baskų krašte, Azpeitijoje. Šeima rūpinosi,
kad sūnus gautų tinkamą išsilavinimą. Vieno mūšio metu Ignacas buvo sužeistas.
Sveikdamas jis pajuto Dievo artumą ir nusprendė studijuoti teologiją (mokslą
apie Dievą) bei nuo šiol tarnauti kitiems.

Ignacas – žmogus, ieškantis Dievo
Šv. Ignacas gimė 1491 m. Lojolos pilyje, Azpeitijoje. Jis buvo jauniausias iš
aštuonių brolių.

Žvelkite, koks linksmas!

Jaučiasi puikiai. Leiskime
jam ilsėtis.

Ignacą pakrikštijo Azpeitijos bažnyčioje Inigo vardu šv. Inigo iš Onjos garbei.
Tik po daugelio metų, 1537-aisiais, jis ėmė save vadinti Ignacu. Manoma, kad
pakeisti vardą paskatino pagarba šv. Ignacui iš Antiochijos.

Tikime, kad šv. Inigas iš
Onjos ves tave tikėjimo
keliu.
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Kai Ignacui buvo šešeri, mirė jo motina. Berniuko išsilavinimu rūpinosi tėvas,
taip pat brolis Martynas su žmona Magdalena.

Na, pasirenkime!
Ketinu laimėti.
Dar pažiūrėsime,
kuris nugalės.

Skubėkite į
namus.

Tėvas norėjo, kad Ignacas įgytų geresnį
išsilavinimą, nei tuo metu galėjo gauti
Azpeitijoje. Todėl nugabeno jį į Arevalą,
į savo draugo Chuano namus.

Chuanas yra vyriausias
Kastilijos iždininkas.
Pažinsi dvariškio
gyvenimą. Tau atsiveria
puikios galimybės.

Ignacas ten gyveno aštuonerius
metus ir išmoko daug dalykų: valdyti
ginklą, dailyraščio, muzikos, įgijo
literatūros žinių.
Noriu jums padėkoti,
nes tiek daug man
padedate. Išmokau daug
dalykų...

Esi mums kaip
sūnus.
Ačiū, tėve.
Stengsiuosi jomis
pasinaudoti.
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KAS BUVO ŠV. IGNACAS LOJOLA?
Prancūzai puolė Pamploną. Jėgos buvo
nelygios. Patrankos sviedinys sužeidė
Ignacui dešinę koją. Netrukus jo būrys
pasidavė.

Mirus Chuanui, Ignacas tapo
Nacheros hercogo pavaldiniu
Pamplonoje.

Sveikinu tavo sprendimą.
Šalia savęs turėti vieną iš
Lojolų ne toks
menkas dalykas.

Nejudėk.
Sužeidimas gana
sunkus.

Ačiū. Tikiuosi,
tai išgarsins mano
vardą.

Kovokime,
nesudėkime ginklų!

Ignacą nugabeno į Lojolą. Sveikdamas jis prašė knygų apie karo žygius.
Tačiau jam davė skaityti „Kristaus gyvenimą“ ir šventųjų gyvenimo aprašymus.

Turime tik šias knygas.
Gaila, bet knygų apie
riterius mūsų namuose
nėra.
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Šventųjų gyvenimai!?
Na, gerai. Tebūnie.

Skaitydamas minėtas knygas, Ignacas labai pasikeitė. Jis troško daryti tai, ką darė
šventieji, ir nusprendė keliauti į Šventąją Žemę.
Negalvojau,
kad šventųjų pažinimas
pažadins manyje tokį
didelį troškimą sekti jų
pavyzdžiu.

Keliaudamas į Barseloną, apsistojo Montserato vienuolyne ir atliko viso gyvenimo
išpažintį. Rūbus atidavė elgetai, o pats apsivilko piligrimo apdarą. Ten meldėsi
Marijai, Dievo Motinai.

Trokštu gyventi paprastą
gyvenimą ir tarnauti kitiems
žmonėms. Dangiškoji Motina,
tikiu, kad man padėsi
tai pasiekti.
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KAS BUVO ŠV. IGNACAS LOJOLA?
Ignacas keliavo į Manrezą, kad viską galėtų ramiai apsvarstyti. Savo mintis jis
žymėjosi dienoraštyje. Taip pat lankydavo miestelio ligoninę ir padėdavo
sergantiems.

Ačiū. Man padeda
tavo buvimas šalia.

Rytoj taip pat
aplankysiu.
Nesirūpink.

Jis ištisus metus gyveno Manrezoje,
užsirašydavo religinius apmąstymus
ir patirtis. Pamažu Ignaco užrašai
virto „Dvasinių pratybų“ knyga.

Dvasinėmis pratybomis laikome
kiekvieną būdą tirti sąžinę, medituoti,
kontempliuoti, melstis žodžiu ir
mintimis...
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Šią knygą sudaro gairės maldai ir
apmąstymams, kurios padeda žmogui
suvokti, ko Dievas iš jo nori.

Aprašau savo patirtį,
kuri gali padėti kitiems
suvokti Dievo valią.

1523 m. Ignacas leidosi į Jeruzalę. Ten jis pasiliko dvidešimt dienų ir lankė šventas
vietas. Tame krašte vyko karas, todėl jis ten negalėjo ilgiau likti.

Santykiai tarp krikščionių
ir musulmonų yra labai
įtempti. Negaliu tau
leisti čia likti. Tai labai
pavojinga.

Piligrimas nusprendė studijuoti teologiją Barselonoje ir Salamankoje. Bažnyčia,
žinodama, kad jis kitus žmones moko tikėjimo tiesų, ėmė drausti jam tai daryti,
kol nebaigs studijų.

Nenoriu priešintis Bažnyčiai.
Tačiau jaučiu, kad turiu
dvasinę patirtį, kurią svarbu
perduoti kitiems. Todėl
nusprendžiau vykti į Paryžių.
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SUSIPAŽINK SU JĖZUITAIS
Jėzaus Draugija – šv. Ignaco Lojolos ir jo bendražygių įkurtas religinis ordinas,
turįs savo gyvenimo bei veikimo būdą, panašų į šeimos.

Paklusti Dievo valiai
Ignacas su draugais baigė studijas
Paryžiaus universitete ir turėjo vieną
svajonę – klausytis Dievo balso ir
darbuotis su Kristumi žmonių labui.
Nuolatinės pastangos suvokti Dievo
valią skatino įkurti religinį ordiną –
Jėzaus Draugiją.
Kai nežinodavo, kokį sprendimą
priimti, melsdavosi, kad suvoktų,
ko Dievas nori. Malda atnaujindavo
troškimą paklusti jo valiai ir tarnauti
kitiems žmonėms.
Pirmieji jėzuitai lankė ligonius
per epidemijas, mokė vaikus, kurie
nelankė mokyklos, skelbė Dievo
Žodį jūreiviams, klausė išpažinčių
bažnyčiose.
Svarbus Jėzaus Draugijos bruožas –
suvokti Dievo valią meldžiantis,
mąstant apie „veiklos sritis,
reikalaujančias didesnių pastangų
Dievo ir artimo tarnybai.“

Būti pasirengusiu misijai
Anuo istoriniu laikotarpiu žmonės
neretai pasitraukdavo į vienuolynus,
kad galėtų laiką skirti maldai. Tačiau
Ignacas ir jo bendražygiai troško
bendrauti su žmonėmis ir jiems padėti.
Jie mėgo sakyti: mūsų vienuolynas –
tai bet kuri pasaulio vieta, kur reikalinga
mūsų pagalba. Atėjo metas, kai popiežius
paprašė, kad jie vyktų į Indiją, dalyvautų
Tridento bažnytiniame susirinkime,
skelbtų Dievo Žodį Italijos pietuose ir t.t.
Todėl paminėtinas ir kitas jėzuitų
bruožas – pasirengimas dirbti bet
kuriame pasaulio krašte, netgi keisti
veiklos pobūdį, jeigu popiežius ar kiti
vyresnieji to paprašytų.
Siekti vienybės ir tarpusavio
pagalbos
Jėzaus Draugijos misija – skelbti Jėzaus
Kristaus Evangeliją ir padėti žmonėms.
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Be abejo, pagrindinė jėzuitų veikla –
vykdyti popiežiaus pavedimus bet
kuriame pasaulio krašte. Antra vertus,
jėzuitai siekia gražių tarpusavio santykių,
kad kiekvienas bendruomenės narys
būtų gerbiamas ir mylimas. Todėl jėzuitai
siekia puoselėti tarpusavio vienybę ir
pagalbą.

Uoliai mokytis
Rimtas darbas reikalauja gero
pasirengimo. Tuo metu, kai
žmonių išsilavinimas buvo gana
menkas, pirmieji jėzuitai turėjo
universitetų diplomus ir puikų
išsimokslinimą. Nuo tada jėzuitai
garsėja rimtu požiūriu į studijas.
Melstis ir veikti
Ignacas pabrėždavo, kad
priemonės, vienijančios su
Dievu, yra svarbesnės už priemones,
patraukiančias žmonių dėmesį. Vadinasi,
tarnaujant artimui, malda, kuri
vienija jėzuitą su Dievu,
yra svarbesnė nei kalbos įgūdžiai ir
žmogiška išmintis, teikianti žemiškąją
garbę. Todėl nuo pat pradžių jėzuitai
suprato neišmatuojamą maldos vertę
ir troško „kontempliuoti veikdami“,
kad jaustų vienybę su Dievu
darbuodamiesi dėl artimo.

Koks Jėzaus Draugijos bruožas tave labiausiai žavi? Kodėl?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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JĖZAUS DRAUGIJOS APŽVALGA
AR ŽINAI, KAD?..
• Šiuo metu pasaulyje yra apie 19 000
jėzuitų. Jie gyvena ir dirba 127
pasaulio šalyse visuose penkiuose
kontinentuose.
• Jėzaus Draugijos vadovas – tėvas
generolas – gyvena Romoje. Jis
priima Šventojo Tėvo įpareigojimus
ir juos perduoda visiems jėzuitams.
• Jonas Paulius II ragino jėzuitus
ir toliau skelbti Evangeliją ten, kur
sunkiausia tai daryti.
• Šiandien jėzuitai dirba įvairiose
srityse.
Švietimas: moko mokyklose, kolegijose,
universitetuose, vaikų iš gatvės dienos
ir ugdymo centruose, vadovauja
moksliniams tyrimams.
Religinis ugdymas: skelbia Dievo
Žodį, dirbda parapijose, vadovauja
rekolekcijoms, organizuoja seminarus,
kursus ir t.t.
Misijos: dirba bažnyčiose, mokyklose,
ligoninėse, pabėgėlių stovyklose
visame pasaulyje.
Žiniasklaida: vadovauja radijo
stotims, leidžia žurnalus ir knygas.
Tarptautinis bendradarbiavimas: siekia
teisingumo, rūpinasi labiausiai
skurstančiomis šalimis.

Kokia veikla jėzuitai užsiima Vilniaus ir Kauno jėzuitų gimnazijose?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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KAS YRA JĖZUITAI?
• Jėzuitai yra kviečiami sekti Jėzumi, kaip tai darė
šv. Ignacas ir pirmieji jo bičiuliai.
• Visi jėzuitai yra atlikę šv. Ignaco Dvasines
pratybas, t. y. apmąstę Jėzaus gyvenimo istoriją.
Tai padėjo jiems tapti Jėzaus draugais.
• Jėzuitai yra ne tik bendražygiai, bet ir „bičiuliai
Viešpatyje“, turintys ypatingą ryšį su Jėzumi. Šis
ryšys padeda palaikyti bičiuliškus tarpusavio
santykius ir jaustis broliais.
• Jėzuitai gyvena bendruomenėse, kad padėtų vieni
kitiems geriau suprasti Jėzaus kvietimą ir jam
atsiliepti.
• Jėzuitų gyvenimo bendruomenėje tvarką nustato šv. Ignaco parašytos
Konstitucijos. Be to, svarbiausia gyvenimo bendruomenėje sąlyga – noras dalytis.
Dalijamasi viskuo: bendrais namais, knygomis, pinigais, o svarbiausia – broliška
meile, asmenine pagalba ir maldos patirtimi.
• Jėzuitai, kaip ir kiti pašvęstojo gyvenimo nariai, duoda neturto, skaistumo ir
klusnumo įžadus, kad taptų labiau panašūs į Jėzų, gyventų kaip jis.
• Jėzuitais gali tapti jaunuoliai nuo
aštuoniolikos metų. Norintys tapti
jėzuitais pirmiausia ieško gilesnio
dvasinio gyvenimo, broliškos meilės ir
galimybių padėti žmonėms. To siekė
ir pirmieji šv. Ignaco bičiuliai.
• Kiekvienas žmogus nori jaustis laimingas,
dirbdamas ir siekdamas kilnių tikslų.
Jėzuitai, jau 450 metų sekdami
šv. Ignacu ir kitais bičiuliais Viešpatyje,
jaučia, kad toks gyvenimas turi prasmę.
• Jie yra laimingi mylėdami ir tarnaudami,
skelbdami Jėzaus mokslą ir padėdami
kitiems rasti gyvenimo prasmę.
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APMĄSTYK

Mokslas padeda pažinti ir
suvokti tikrovę

♦

Jėzuitai labai vertina mokslą. Kodėl? Nuspalvink knygą ties teiginiu,
kuris tau atrodo svarbiausias, ir jį pakomentuok.

Mokslas – tai galimybė geriau pažinti save ir kitus.
................................................................................................................
Svarbus darbas reikalauja rimtų studijų.
................................................................................................................
Baigęs mokslus gausi geresnį darbą.
................................................................................................................
Geriau išsilavinęs uždirbsi daugiau pinigų.
................................................................................................................

♦

Ką labiausiai norėtum studijuoti? Kodėl?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

♦

Kokie žmonės iki šiol tau labiausiai padėjo? Gerai pagalvok ir užpildyk lentelę.
Asmens vardas
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Ko tave išmokė?

Kaip atsidėkojai?

Pastangos atskleidžia
tai, ką turime geriausio.

♦

Pažymėk ženklu X paveikslėlius, kurie vaizduoja didesnių pastangų
reikalaujančius dalykus.

♦

Kai reikia, jėzuitai prisiima didelę atsakomybę. Tokia veikla reikalauja daug
pastangų. Kokias žemiau išvardintas pareigas atlieki tu?
Pasikloji lovą.
Perki maistą.
Padengi stalą.
Paruoši valgį.
Plauni indus po valgio.
Atlieki namų darbus.
Kasdien truputį paskaitai.
Tvarkai namus.

Iš eilės sudėjęs žodžius sužinosi, dėl ko reikia stengtis labiausiai.
Dievo
didesnei
viską
garbei
daryk
...............................................................................................................................
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KO IŠMOKOME?
Yra daug būdų gyventi
bei sugyventi

Būti su draugais
yra smagiau nei pavieniui.

Kiekvieno grupės nario
požiūris padeda
kurti jaukią aplinką,
siekti bendro tikslo.

Kiekviena grupė turi
savo taisykles ar gaires,
bendrą tikslą.

Jėzuitų gyvenimo
būdas

Jėzaus Draugija

Religinė
bendruomenė,
ordinas.

Turi tikslą
skelbti Evangeliją,
padėti kitiems
žmonėms
atskleisti save.

Jėzuitai

Gyvena bendruomenėse,
laikosi šv. Ignaco Lojolos
nurodytų gyvenimo gairių,
vertina studijas ir
žmogiškąsias pastangas.

„Meilė turi būdi rodoma labiau darbais negu žodžiais.“
Šv. Ignacas Lojola
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Parengė kun. Vytautas Sadauskas SJ. Išleido VšĮ Vilniaus jėzuitų gimnazija.

