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Savęs dovanojimas 

Mes toliau nagrinėjam dvasinį gyvenimą pagal Teresę Avilietę. Šį mėnesį ir dar du 

sekančius  mėnesius, gilinsimės į tris temas, kurios yra tarsi dvasinio gyvenimo pagrindai, arba 

sąlygos, kad augčiau dvasiniame gyvenime. Šį kartą kalbėsime apie savęs dovanojimą, kitą mėnesį 

apie nuolankumą, ir gegužės mėnesį apie tylą.  

Teresė savo veikale „Tobulybės kelias“ rašo : „Visi patarimai, kuriuos jums daviau turi 

vieną tikslą : padėti jums atsiduoti pilnai savo Kūrėjui, atiduoti Jam savo valią ir neprisirišti prie 

kūrinių. „ 

Mylėti Dievą reiškia dovanoti save Jam. Tačiau mes vangiai apsisprendžiam žengti tą 

žingsnį. Žengiam du žingsnius į priekį, vieną atgal, ir kartais atvirkščiai.  

Teresė teigia, kad Dievas ima tiktai tai, ką duodam. Bet Jis neatsiduoda mums pilnai tol, kol 

neatsiduodam Jam pilnai. Viešpats gali veikti visiškai laisvai sieloje tiktai kai ji neprisirišusi prie 

kūrinių ir atsidavusi pilnai Jam.  

Taip, Dievas laukia Marijos pritarimo, kad Dievo Sūnus įsikūnytų jos įsčiose. Taip pat, tam, 

kad Dievas veiktų mumyse, Jis laukia mūsų pritarimo. Dievo veikimas mumyse trikdomas mūsų 

atidėliojimo, mūsų abejonių, mūsų baimių. Savęs dovanojimas Dievui yra tobuliausia auka , kurią 

galima aukoti Dievui. Aukojam Dievui visa, ką turim, kas esam priimant iš anksto visą jo Valią. Kai  

Abraomas sutinka aukoti Dievui pažado sūnų, jis aukoja tai, ką turi brangiausią, tai kas sutiekia jam 

gyvenimo džiaugsmą, viltį...  Jis tokiu būdu aukoja save patį. Bet Dievas nenori Izaoko mirties. 

Dievas taip pat neprašo, kad sunaikintumėte, ką aukojam, bet, kad būtume pasiruošę palikti, kad 

būtume neprisirišę, kad nebūtume daiktų, žmonių, ir galų gale savo gyvenimo savininkai.  

Tikras Izaokas yra Kristus, kuris aukojo save Tėvui dėl mūsų. Ir jo pavyzdžiu, turim save 

aukoti. Kai Kristus sako, kad turim pasiimti savo kryžių ir eiti paskui Jį, tai reiškia, kad turim 

imituoti jo meilės auką, tik nekruvinu būdu. 

Senajame Testamente, buvo gyvulių aukos. Dabar pagal laišką žydams, nebereikia tokių :“ 

Aukų ir atnašų tu nebenori, bet paruošai man kūną. Tau nepatiko deginamosios atnašos (...) Tuomet 

tariau : ateinu kaip knygos rietime apie mane  parašyta, vykdyti tavo o Dieve valios! „ (Žyd. 10, 5-7). 

Tas tekstas kalba apie Kristaus auką. Jo auka yra paklusnumo auka, kaip Abraomui. Mums aukoti 

save Dievui irgi reiškia aukoti savo valią, būti pasiruošusiems priimti Dievo valią visame kame. 

Kristaus auka nėra vienkartinė. Visą gyvenimą, jis buvo visiškai atsidavęs Tėvui : „ Mano maistas- 

vykdyti mane siuntusio valią.“ Jis save nuolat aukoja Tėvui, ne tik ant kryžiaus.  Mišių auka taip pat 

yra mums kvietimas daryti iš savo gyvenimo auką. Per mišias, priimu Kristaus auką bet ir aukoju 

save Kristui, aukoju savo darbus, savo maldą, savo pastangas, savo mintis... visa tai, kas sudaro 

mano gyvenimą. 

Teresė sako : juo labiau Viešpats mato, kad atsiduodam Jam, ne tik žodžiais, bet darbais, juo 

labiau Jis prisiartina prie mūsų. Jis nenustoja mums atlyginti apipildamas mus malonėmis. Jis juk 

nepavargsta duoti. 
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Koks turi būti savęs dovanojimas ? 

1. Absoliutus, visiškas 

Savęs dovanojimas yra savęs praradimas ( Kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją 

laimės ). Kai esam prisirišę tas praradimas, atsiribojimas gali būti skaudus. Evangelijos turtingas 

jaunuolis nepasiryžta palikti savo turtus, nes „ turėjo daug turtų“  Kol esi prisirišęs prie kažko, 

negali laisvai sekti Kristumi. Tas turtuolis buvo prisirišęs prie turtų, mes gal labiau prie savo 

nuomonės, prie patogumų, prie hobio, laisvalaikio praleidimo... 

Tas visiškas dovanojimas- neskirtas tik vienuoliams, kiekvienas krikščionis pašauktas 

sekti Kristumi ir dėl Jo palikti savo stabus.  

Visiška auka, tai reiškia, kad turim stengtis viską aukoti Kristui : tai kas mums patinka 

ir nepatinka. Turim stengtis ir atiduoti privačias zonas, tai reiškia įsileisti Kristų į visas savo 

gyvenimo sritis. 

2. Pasiruošęs viskam   

Iš pradžių bandom suderinti Evangelijos reikalavimus prie savo skonio. Mes planuojam 

savo gyvenimą pagal tai kas mums malonu ir nemalonu ir po to prašom, kad Dievas palaimintų 

mūsų planus. Galbūt mūsų gražūs planai, bet problema, kad jie per daug žmogiški. Savęs 

dovanojimas turi būti pasiruošęs viskam. Jeigu mano planai griūna : ačiū Dievui ! Turiu būti 

pasiruošęs priimti Dievo valią, kokia bebūtų. Kai yra dar abstraktu, kai yra tik žodžiai, tai dar ne 

taip sunku. Bet jei gyvenimas pasisuko ne taip kaip norėjau, kaip suplanavau, tada sunku nepykti 

ant gyvenimo, ... ir kartais ant Dievo. Sunku priimti, būti pasiruošusiems viskam. Planuoti 

reikia. Nereikia laukti, kad Dievas planuotų mūsų vietoj bet turiu būti pasiruošęs  pakeliui 

pakoreguoti planą ir net jį palikti jei tokia Dievo valia.  

Ir jeigu nesu prisirišęs prie savo planų, tada leidžiu Šventajai Dvasiai mane vesti, nes ne viskas 

užfiksuota, „užbetonuota“ .  

3. Dažnai atnaujinti atsidavimą 

Neužtenka vieną kartą gyvenime dovanoti save Dievui. Ta auka turi būti kasdienė.   

Mes linkę duoti ir vėl atsiimti, paklusti ir maištauti.  Dėl to, mūsų auka turi būti dažnai 

atnaujinama.  Per dažną kartojimą gimsta atsidavimo psichologinį įprotį, nusiteikimą. Kai tik 

įvyksta kažkas nelaukto, neplanuoto, tada žmogus turi progą atnaujinti savo atsidavimą Dievui. 

Žiūrėkim Mariją, kai angelas ją aplanko. Ji tikrai nesuplanavo tapti Dievo motina. Ji planavo 

greit susituokti ir Dievas griauna jos planus. Bet ji staigiai apsisprendžia nes žino, kad tokia 

Dievo valia. Net neprašo laiko apsisprendimui. 

Prašykime, kad ši gavėnia ir Velykų šventė būtų proga atnaujinti mūsų atsidavimą 

kasdienybėje konkrečiais veiksmais. 

 


