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Pažinti save – išpažįstant – esu Dievo vaikas 

 
 

Dievas prašo mūsų laiko. 
Paklauskime savęs ar girdžiu ką kitas kalba? Jei sakau, kad taip girdžiu, tai ar suprantu ką 

kitas sako?  Jei moku klausytis , tai suprantu, kad ne aš sutvėriau pasaulį ir žmogų . 
Klausydamas vertinu kito asmens skirtingumą , savitumą ir nesiekiu kito keisti dėl savo paties 
narciziškų , egoistinių lūkesčių. Esu atsakingas ir suprantu, kad nevalia kenkti kito asmens 
autonomijai ir orumui, negaliu kitu manipuliuoti. Kitas žmogus yra šventas Dievo paveikslą 
atspindintis asmuo. Sugebėjimas klausytis priklauso buvimui, o ne turėjimui. Tai kviečia mus 
tapti atsakingais. Jei sakau, kad taip  - sugebu klausytis – tai reiškia, kad mano širdis yra laisva 
nuo egoistinių įgeidžių bei kliedesių ir esu paruošęs vietos įžengti kitam žmogui.   

Būkime drąsūs ir nusiplėškime kaukes, kad galėtume pripažinti savo didesnes ar 
mažesnes negatyviąsias puses, kurias turi kiekvienas žmogus, kad nepriskirtume jų kitiems, 
- tarsi jos nebūtų mūsų pačių, tarsi jų išvis neturėtume. Bus drąsiau tą tiesą pripažinti, ją 
priimti ir su ja gyventi, kai maldoje įsikabinsi į Jėzaus ištiestą tau ranką. Tau reikia, kad Jis 
vestų tave, tau reikia Jo drąsinimo, kad galėtum gyventi tiesoje ir būti tuo , kas esi. Gėris ir 
blogis egzistuoja mūsų viduje, o ne išorėje. Kiekvienas turime galimybę rinktis, kaip  gyventi: 
giedrai ir džiaugsmingai ar niūriai, slogiai, nelaimingai. Už šį pasirinkimą atsakau aš pats, o 
ne kitas.  Laisvai renkuosi gėrį ar blogį , egoizmą ar altruizmą , sveikatą ar ligą. 

Deja, daug lengviau ir patogiau gyventi mums galvojant, kad esame „nekalti", nematyti 
tikrojo savo veido, priprasti prie savo veidmainiškos sąžinės - tariamai saugios ir ramios, 
nepažeidžiamos kritikos ir savianalizės. 

Tačiau tam, kad augtume, kad sugebėtume kritiškai į save pažvelgti, susidaryti tikrovišką 
savęs vaizdą, mums reikia kito žmogaus. Reikia, kad kažkas mūsų klausinėtų, mus kritikuotų, 
atvertų diskusijai. 

Neįmanoma išsilaisvinti vien savo paties jėgomis - neverta tuščiai to tikėtis ar mėginti tai 
pasiekti. Tik priimdami kitą, jį gerbdami, vertindami jo nuomonę, galime atskleisti 
saviapgaulę. Tiesa glūdi mumyse. Pripažinti savo „kaltumą" - tai ne koks mazochizmas, bet 
išlaisvinantis veiksmas, sudarantis galimybę atgimti, augti, gyventi. Kas be nuodėmės, tegu 
pirmas meta akmenį. Tam, kad augtume, reikia mirti. Kai pripažįstame savo neigiamus 
dalykus , kai mirštame savo teisumui bei įgeidžiams , ateiname į tiesą, kad mums reikia 
atleidimo. Būtina priimti atleidimą iš Dievo ir būtina atleisti sau už tai, kas esu. Jei 
neatleidžiame sau, nemokame atleisti ir kitam. Taigi , kai mirštame sau , tada gimstame 
naujam gyvenimui.  

Tarp mūsų paplitusios dvi nuomonės :  
Daugelis esame įsitikinę, kad tik mano gyvenimas sunkus. Pamirštame, kad visų 

gyvenimas nelengvas. Nė vienas nesame išimtis. 
Kiti manome, kad gyvenime problemų nėra, stengiamės išvengti jų. Todėl pasirenkame 

bėgti nuo problemų, neigti jas, nematyti jų, daryti viską, kad nereikėtųjų spręsti, ar bent jau 
kad atidėtume tą sprendimą. 

Kai mus prislegia sunkumai, kančia, skausmas, kai jaučiamės silpni, maži, nevykę, norime 
kiek galima greičiau nuo viso to pasprukti. Iškilus sunkumams dėl tarpusavio santykių, dažnai 
galvojame, kad jų neįveiksime, nesuprasime ir nieko gero iš to nebus. Trokštame, kad 



nepageidaujami dalykai išnyktų akimirksniu. Bet realybėje taip nebūna. Tam reikia laiko. 
Privalome dėti pastangas ir skirti laiko suprasti problemą ir rasti išeitį. Žvelkime tikrovei į 
akis.  

Jei išpažįstame, kad esame Dievo vaikai, tai ir elkimės išmintingai, skirkime problemai 
išspręsti tiek laiko, kiek reikia. Nors ir nekantraujame viską atlikti kuo greičiau! Bet 
atsiverkime tiesai, kad jei norime mylėti ir būti verti meilės, draugauti ir būti verti 
draugystės, reikia išmokti skirti laiko sau, skirti laiko problemų sprendimui. Silpnumas 
užplūsta tada, kai kratomės atsakomybės ir problemų. Kai atsisakome priimti ir įveikti kančią 
bei skausmą. Dievas duoda mums reikiamų galių suvokti gyvenimą ir įveikti sunkumus. Tokiu 
būdu brandiname save ir atspindime Dievo paveikslą esantį mumyse. Tokiu būdu neliekame 
aukomis.  

Turime , su Viešpaties malone, išsilaisvinti iš įvairių mus veikiančių, varžančių schemų, 
veidmainiškų mitų tam, kad pažvelgtume į tikrovę aiškiu, blaiviu žvilgsniu ir matytume ją 
tokią, kokia ji yra. 

Jei buvome paveikti, pažeisti žmonių ir pasaulio nenuoširdumo, gyvenimą suprantame 
klaidingai ir iškreiptai. Nepajėgiame priimti teisingų sprendimų. Nei savo, nei kitų labui. 
Spręsdamas šias problemas renkuosi gyventi tiesoje , augu dvasiškai,  mokausi suteikti 
teisingą prasmę savo gyvenimo įvykiams ir sutiktiems žmonėms, pamatau tikslą.  

Dievas mums sako: „nebijokite klysti, girdėkite ką sakau, išmokite išklausyti kito jums 
sakomą pastabą.“ Mūsų egzistencijos tikslas - dvasinis augimas. Draugystė nuo to 
neatsiejama. Antraip tai nėra tikra draugystė. 

Dirbti su savimi - tai ne pasinerti į vidinę kankynę, bet pasitikėti savimi, puoselėti viltį 
Dieve. Taip gimstame naujam gyvenimui. Verta to panorėti ir kibti į darbą: kad atskleistume 
savo asmens unikalumą ir nepakartojamumą. Juk mes Dievo vaikai ! 

Nėra dviejų vienodų žmonių. 
Net jei mus pagimdė blogi žmonės, net jei blogi žmonės mus augino, net jei su blogais 

teko gyventi, panorėję galime pasikeisti, nes nesame tokie patys kaip jie. Galime, kartu su 
Jėzumi, su šalia esančiu kitu žmogumi ieškoti naujų  atgimimo kelių. Ieškoti ir juos rasti. 

Tai tikrai nėra veltui sugaištas laikas. Tai laikas, kurį dovanoju Dievui, kad Jis prikeltų 
mane naujam gyvenimui. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 


