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Išlaisvinti širdį 
 

 

„Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio negu dėl 

devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atgailos.“ ( Lk 15, 7) 

Esu žmogus, esu  fizinio ir dvasinio pasaulio vienovė. Jei laikau save sąmoningu, tai suvokiu, kad „mano" 

žmogus gyvena ne vien dėl savęs, savojo „aš" nelaikau visa ko centru, nereikalauju, kad aplinkiniai tenkintų 

mano įgeidžius. Siekiu dvasingumo, sąmoningumo. Savo egzistencijos esmę randu Dieve. 

Mes sakome, kad Dievas dažnai tyli. Kas gali tvirtinti girdėjęs Dievo balsą?  Kas gali būti tikras, kad jo 

nesupainiojo su savo fantazijomis ar troškimais? Taip, tiesa, kad  Dievas visuomet yra absoliučiai Kitoks nei 

mes. Tačiau vis dėlto  Jis kalba : kalba per Šv. Raštą, kalba per kitus žmones, ypač per silpnuosius. Būtent jie 

mus skatina rūpintis ne vien savimi, bet ir kitais, jie mus ragina draugauti. 
Dievas kviečia mus pažinti Jį per kitą žmogų, per tą, kuris šalia, kurį dažnai sutinkame. Tačiau tie kiti , kaip 

ir aš pats, dažniausiai nėra angelai. Mes - su kūnu ir krauju. Su savo neurozėmis ir trūkumais. Todėl mes 
bijome dažnai kitų. Nes matome kitame ir savyje griaunančią jėgą, kuri asmenį paverčia daiktu, kuri trokšta 
savintis, valdyti, naikinti, žudyti. Tai instinktas, kuris bijo gyvenimo, kuris trokšta savo tiesos ir savo 
teisingumo. „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis: vienas - fariziejus, o kitas - muitininkas. Fariziejus 
stovėdamas taip sau vienas meldėsi: 'Dėkoju Tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės - plėšikai, sukčiai, 
svetimautojai - arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, duodu dešimtinę iš visko, 
ką įsigyju.‘  O muitininkas, atokiai stovėdamas, nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik, mušdamasis į krūtinę, 
maldavo: 'Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui!' „ (Lk 18,10-14) 

Bet mes esame pajėgūs, krikšto malonės veikime, gyventi priimant save ir kitą, gyventi tikėjimą, viltį, 

džiaugsmą ir meilę. Tomas Akvinietis sako: „Kiekvienoje sieloje yra laimės ir prasmės troškulys.“ Privalome 

suvokti, kad būti draugu sau ir kitam - tai mokėti pasakyti „ne" griaunančiam  instinktui, kurį pastebiu, 

atrandu savyje ir kitame. Turime polinkį neprisiimti atsakomybės, o pasiteisinti ir likti be kaltės. Užuot kritiškai 

į save pažvelgę, nuodugniau save pažinę ir iš naujo atradę savo asmens reikšmingumą. 
Draugystėje turime siekti neprisirišti prie kito ir ne pririšti prie savęs. Tik prie vieno Draugo galiu prisirišti 

ir prie šio Draugo būtina prisirišti, jei siekiu būti draugu sau ir kitam. Nes dažnai draugystė tampa egoizmo 

spąstais. Esame įsitikinę, kad būti draugais, tai visada su viskuo sutikti, visada paklusti draugui, tenkinti  jo 

užgaidą. Ar tikrai tai draugystė? Esu tikras draugas, kai padedu draugui bręsti kaip asmenybei. Neužtenka, 

kad padarau  kažką kito labui. Paklausk savęs, kodėl tai darau? Gal todėl, kad bėgu nuo kaltės ar menka-

vertiškumo jausmo arba noriu pririšti kitą prie savęs , nes bijau vienatvės?  

Jėzus  ragina bręsti sąmoningume, atsakomybėje ir laisvėje.  Jis nenori, kad mes Jį pakęstume iš bėdos, 

bet Jis trokšta būti priimtas veltui, tas , kas Jis yra. „ Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia 

jo šeimininkas. Juk aš draugais jus vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs. „ (Jn 

15,1-17). Jėzus neužgožia mūsų, nekviečia su juo kartu užsidaryti nuo pasaulio, bet atvirkščiai Jis 

nekontroliuoja, o padeda atsiverti gyvenimui ir tapti laisvam. Šioje draugystėje išgyvename priklausomumą 

Jėzui, bet Jėzus nevaržo mūsų šiuo priklausymu Jam bei nevaržo mūsų savo būvimu.  „ Viešpatie, Tu ištyrei 

mane ir pažįsti. Tu žinai, kada keliuosi ir kada atsisėdu, Tu supranti mano mintis. Matai, kada vaikštau ir kada 

ilsiuosi; žinai visus mano kelius. Dar mano liežuvis nepratarė žodžio, Tu, Viešpatie, jau viską žinai. „ (Ps 139, 

1-24 )  



Prašykime Viešpaties drąsos pažvelgti sau tiesiai į akis, įsigilinti į save ir atskleisti, pažinti savojo „aš" 

negatyviąsias, jautriąsias, silpnąsias, paslėptąsias puses. Vien geros valios ar savo silpnybių pažinimo 

nepakanka, būtina ištverminga ir nuolanki malda. Šv. Dvasios malonės veikime, esame pajėgūs išvalyti savo 

širdį ir išmokti ramiai žiūrėti į  tikrovišką savojo „aš" vaizdą.  

Paklausk savęs, ar pažįsti savyje esamą projekciją į kitus ? Kas tai?  Tai , kai savo paties mintis, jausmus, 

norus, veiksmus priskiriame kitiems. Ir tokiu būdu nuspėjame, kad tai yra tame žmoguje. Darydami projekciją 

į kitą , bėgame nuo savęs , pasiliekame paviršutiniški ir nebepajėgiame pažinti save ir kitą . Vadovaujamės 

nuojauta ir  nematome tikrojo to žmogaus veido, matome jį tokį, kokį norime savo projekcijoje matyti. Iš to 

visi pažins, jog nesame Jo mokiniai, jei nekęsime vienas kito. Taigi nebematome kito tapatumo ir trokštame 

kitą pakeisti pagal savo paties paveikslą ir panašumą. Privalome šiai griaunančiai jėgai pasakyti „ ne“. Ir 

privalai gintis nuo „ draugo‘‘, kuris daro savo projekciją į tave. 

“ Atsimink, ką įsakiau,-būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok! Aš, Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, 

kur tik tu eisi. (Joz 1,9 ) ; Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, 

apie visa, kas dora ir šlovinga.“ (Fil 4,8) 

 Todėl turime išlaisvinti širdį iš teisimo, pykčio, smerkimo. Tik turėdami švarią, skaisčią, nekaltą širdį, galime 

laisvu ir kūrybingu žvilgsniu žvelgti į save, į kitus, į pasaulį. Jėzus trokšta, kad tu dabar pradėtum draugauti su 

Juo, su savimi ir su kitais. Nebijok įvardyti tikrais vardais savo silpnybes, neurozes, piktavališkumą, ribotumą. 

Tai kelias, kuriame sąmoningai atveriame duris kančiai. Tačiau išgyvenę skausmą įžengiame į tiesą apie save. 

Apie tai, iš ko esame sudaryti. Apie savo vidinį pasaulį. Leidžiame kalbėti sąžinei, augti sąmoningumui ir 

atsakomybei . O, Šventoji Dvasia, valdyk ir vadovauk mums. Ir tada esame pajėgūs duoti gyvenimą šalia 

esantiems.  Ar tu nori duoti gyvenimą šalia esantiems ?  

Mums lengviau kritikuoti kitus, bet ne save. Tačiau jei norime augti, reikia ieškoti tiesos, bet kuria kaina - 

tai atsiduoti kitų kritikai ir priimti jų patarimus. Supraskime draugystę  ne  tik kaip paguodą, įtampų iškrovą, 

bet ir atsivėrimą vienas kito kritikai ir nuomonei. Tikra draugystė ugdo griežtą savikontrolę, smarkią, 

nuolatinę, kartais negailestingą savikritiką. Pamąstykime, kaip girdžiu Jėzų kalbantį Šventame Rašte ? Kiek 

atsiveriu Jam ? O gal visai Jo negirdžiu? „ Palenk prie manęs savo ausį, skubiai išgelbėk mane.“ ( Ps 31, 2) 

Įžengiame į skaudžią tiesą - esame visiškai vieni. Į mūsų pagalbos šauksmą ir prašymą niekas neatsilieps. 

Labiau galime sakyti, kad vienintelis Draugas – Jėzus tyli. Mus gaubia ilga, dramatiška, negailestinga tyla. Bet 

taip ir turi būti. Nes tik per ją perėję galime tapti savarankiški ir atsakingi. 

Gal atrodo paradoksalu, bet būtent tyla skatina mus atgimti. Neradę aplink žmonių, kurie pritartų mūsų 

liguistoms fantazijoms, esame priversti išeities ieškoti savyje. Savo širdyje išgirsti tylą, o tyloje išgirsti tylų 

Jėzaus buvimą. „ Kai pasakiau: “Slysta mano koja”, Tavo gailestingumas, Viešpatie, palaikė mane. 

 Kai mano širdis prisikaupė rūpesčių, Tavo paguoda sielai džiaugsmą grąžino. „ ( Ps 94, 18-19 ) 

Taip žmogus atranda savo orumą, vientisumą, savarankiškumą, atsakomybę. Ir atvirkščiai: žmogus, 

neišsivadavęs nuo kitų priklausomybės, neišmokęs spręsti už save, nesuvokęs savo tapatybės, nesugeba 

prisiimti asmeninės atsakomybės ir gyventi savo gyvenimo „pirmu asmeniu". Todėl jis skuba smerkti ir kaltinti 

kitus bei pats ima jaustis kaltas. Tačiau niekada nesigaili dėl padarytų klaidų. O nuoširdi atgaila - tai juk savo 

klaidos suvokimas, atleidimas sau ir noras keistis. 

Tik tas, kuris gailisi, leidžia Jėzui sugrąžinti orumą.“ Viešpats bus su tavimi; Jis nepasitrauks ir nepaliks 

tavęs; nebijok ir nenusigąsk!” ( Įst 31,8) 

 

 
Parengta pagal Valerio Albisetti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


