
“Viešpats  yra  arti  kiekvienam,  kas  jo  šaukiasi,  visiems,  kas  jo 
nuoširdžiai trokšta” (Ps 145,18).

Dievas  sugeba  apkabinti  visus.  Jis  apglėbia  bekraštę  visatą  ir  yra 
dėmesingas visų mažiausiam savo kūriniui. Poema (psalmė), iš kurios paimta 
gyvenimo  Žodžio  frazė,  tai  ištisas  himnas  Jam.  Nes  jis  yra  “didis  meilėje”, 
pasilenkęs prie kiekvienos gyvos būtybės, jos poreikių patrauktas.

Kiekvienas kūrinys yra pavaizduotas maldaujančia išraiška: jam reikia 
maisto,  ir  viso  to,  kas  reikalinga  gyvenimui;  o  Dievas  dosniai  atveria  savo 
rankas. Jis rūpinasi visais: prilaiko kiekvieną, kuris yra silpnas ir klumpa (plg. Ps 
145,14), grąžina į teisingą kelią pasiklydusį.

“Viešpats  yra  arti  kiekvienam,  kas  jo  šaukiasi,  visiems,  kas  jo 
nuoširdžiai trokšta”.

Jis  nėra  pasitraukęs,  tolimas,  žmonijos  bei  kiekvieno  mūsų  likimui 
abejingas Dievas. Ir tai dažnai patiriame. Tačiau pasitaiko ir tokių akimirkų, kai 
jaučiame Jį esantį  toli,  pasijuntame vieniši,  neužtikrinti, pasimetę situacijose, 
kurios, atrodo, mus įveikia.

Tuomet  ir  kyla  širdyje  maištas,  antipatija,  o  gal  ir  neapykantos 
jausmas vienam iš mūsų brolių ar seserų. Sielą apsunkina situacijos, metai iš 
metų  nesikeičiančios  šeimoje,  darbo  kolektyve:  mažas  ar  didelis 
nepasitikėjimas,  pavydas,  konkurencija,  tironija.  Arba  dūstame  nuo  mus 
supančio pasaulio, kuris gali pasirodyti užvaldytas aistrų, karjerizmo, nuvertinęs 
idealus, teisingumą bei viltį.

“Viešpatie, kur esi?” - atrodytų šaukia mūsų širdis. “Ar tikrai  mane 
myli? Ar tikrai mus myli? Tad kodėl visa tai?”

Ir  štai  gyvenimo Žodis,  kuris  atgaivina įsitikinimą: niekada nesame 
vieni mūsų žmogiškame nuotykyje.

“Viešpats  yra  arti  kiekvienam,  kas  jo  šaukiasi,  visiems,  kas  jo 
nuoširdžiai trokšta”.

Tai  kvietimas atgaivinti  tikėjimą:  Dievas  yra ir  myli  mane.  Galiu  ir 
privalau  tai  vis  iš  naujo  patvirtinti  kiekvienu  veiksmu,  kiekvieno  įvykio 
akivaizdoje: Dievas myli mane. Sutinku žmogų? Turiu tikėti, kad per jį Dievas 
nori man ką nors pasakyti. Atlieku kokį darbą? Tuo metu nesiliauju tikėjęs Jo 
meile. Užklumpa skausmas: tikiu, jog Dievas myli mane. Aplanko džiaugsmas? 
Dievas myli mane.

Jis yra čia, su manimi. Jis visada su manimi. Jis žino viską apie mane 
ir  išgyvena  kartu  kiekvieną  mano  mintį,  kiekvieną  džiaugsmą,  kiekvieną 
troškimą.  Jis  kartu  su  manimi  pakelia  kiekvieną  rūpestį,  kiekvieną  mano 
gyvenimo išbandymą.

“Viešpats  yra  arti  kiekvienam,  kas  jo  šaukiasi,  visiems,  kas  jo 
nuoširdžiai trokšta”.

Kaip atgaivinti šį įsitikinimą? Štai keletas pasiūlymų.
Jis pats sako: šaukiantis Jo! Viešpats jau buvo Petro valtyje, kai kilo 

audra, tačiau mokiniai jautėsi vieniši ir nesaugūs, nes Jis miegojo. Pažadino Jį: 
“Gelbėk, mes žūvame!” (Mt 8,25), o jis sudraudė vėjus ir vandenį.

Pats  Jėzus ant  kryžiaus nejautė  Tėvo artumo.  Šaukėsi  Jo  sielvarto 
kupinu  maldavimu:  “Mano  Dieve,  mano  Dieve,  kodėl  mane  apleidai?”  (Mt 
27,46). Taip patikėjo Jo meile, pavedė save Tėvui, o šis Jį prikėlė iš mirties.

Kaip dar pagyvinti tikėjimą jo buvimu?
Ieškant Jo mūsų tarpe. Jis pažadėjo būti ten, kur du ar trys susirinks 

Jo vardu (Mt 27,46). Tad susiburkime Evangelinėje tarpusavio meilėje su tais, 
kurie gyvena Žodžiu, pasidalinkime patyrimais ir patirsime Jo buvimo vaisius: 
džiaugsmą, ramybę, šviesą, drąsą.

Jis pasiliks su kiekvienu iš mūsų. Mes ir toliau jausime Jį esantį arti ir 
veikiantį mūsų kasdieniniame gyvenime.
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