
„Jūs esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13).

Šeštajame  dešimtmetyje  Paulius  aplankė  Galatijos  regioną,  esantį 
Mažosios  Azijos  centre,  dabartinėje  Turkijoje.  Ten  gyvavo  krikščionių 
bendruomenės, kurios su dideliu entuziazmu buvo priėmusios tikėjimą. Paulius 
jiems  pristatė  Nukryžiuotąjį  Jėzų  ir  jie  priėmė  krikštą,  kuris  juos  aprengė 
Kristumi  ir  taip perteikė jiems Dievo vaikų laisvę.  Jie  „gerai  bėgo“ naujuoju 
keliu, kaip pats Paulius pripažįsta.

Paskui savo laisvės staiga ėmė ieškoti kitur. Paulius stebėjosi, kad jie 
taip  greitai  nusisuko  nuo  Kristaus.  Dėl  to  primygtinai  kvietė  naujai  atgauti 
Kristaus jiems duotąją laisvę:

„Jūs esate pašaukti laisvei“.

Kokiai laisvei esame pašaukti? Ar nebegalime daryti to, ko norime? 
„Mes niekada niekam nevergavome“, sakė, pavyzdžiui, Jėzaus laikų žmonės, kai 
šis tvirtino, kad Jo atneštoji tiesa padarys juos laisvus. „Kiekvienas, kas daro 
nuodėmę, yra nuodėmės vergas“, atsakė jiems Jėzus (plg. Jn 8,31-34).

Žmogaus  širdį  kamuoja  užslėpta  vergija  -  nuodėmės vaisius.  Gerai 
žinome  daugybę  jos  išraiškų:  užsidarymą  savo  kiaute,  prisirišimą  prie 
materialinių gėrybių, hedonizmą, išdidumą, pyktį ...

Vieni  niekada  nesugebėtume  iki  galo  iš  šios  vergijos  išsilaisvinti. 
Laisvė  yra  Jėzaus  dovana:  Jis  mus  išlaisvino,  tapdamas  mūsų  tarnu  ir 
atiduodamas gyvybę už mus. Iš to ir  kyla kvietimas elgtis taip, kaip skatina 
mums dovanota laisvė.

Ji „ne tiek galimybė rinktis tarp gėrio ir blogio, kiek nuolatinis ėjimas 
gėrio link “. Taip sako Chiara Lubich, kalbėdama jaunimui. „Pastebėjau, – tęsia 
ji  –  kad gėris  išlaisvina,  o  blogis  padaro  vergais.  Tad  norėdami  būti  laisvi, 
turime mylėti.  Nes labiausiai  mus pavergia  mūsų 'aš'.  Tuo tarpu,  jei  nuolat 
galvojame  apie  kitą  arba,  atlikdami  savo  pareigas,  apie  Dievo  valią, 
negalvojame apie save pačius ir esame laisvi nuo savęs.“ (Atsakymai jaunimui, 
Paleur, Roma, 1995-05-20)

„Jūs esate pašaukti laisvei“.

Tad  kaip  gyventi  šiuo  gyvenimo  Žodžiu?  Pats  Paulius  mums  tai 
nurodo. Paminėjęs, kad esame pašaukti laisvei, iš karto aiškina, jog tai reiškia 
„vieni kitiems tarnauti“, „su meile tarnauti“, nes visas įstatymas „telpa viename 
sakinyje: mylėk savo artimą kaip save patį“ (plg. Gal 5,13-14).

Esame laisvi,  –  štai  meilės  paradoksas  –  kai  iš  meilės  stengiamės 
tarnauti  kitiems,  kai,  pasipriešindami  egoistiniams  postūmiams,  užmirštame 
save pačius ir nukreipiame savo dėmesį į kitų poreikius. 

Esame pašaukti meilės laisvei: esame laisvi mylėti! Taip, „norint būti 
laisviems, reikia mylėti“.

„Jūs esate pašaukti laisvei“.

Vyskupas  Francesco Saverio Nguyen Van Thuan, įkalintas dėl  savo 
tikėjimo, 13 metų praleido karceryje.  Net ir  tuomet jautėsi  laisvas, nes jam 
visada liko galimybė mylėti bent kalėjimo sargus.

„Kai  mane  pasodino  į  izoliatorių,  –  pasakoja  –  buvau  patikėtas 
penkiems  prižiūrėtojams:  pasikeisdami  po  du  nuolat  būdavo  su  manimi. 
Viršininkai buvo jiems pasakę: ‘Keisime jus kas dvi savaites, kad tas pavojingas 
vyskupas  jūsų  neužkrėstų'.  Vėliau  nutarė:  ‘Nebekeisime  jūsų;  antraip  šis 
vyskupas užkrės visus policininkus’.

Pradžioje prižiūrėtojai su manimi nekalbėdavo. Atsakydavo tik “taip” 
arba “ne”. Buvo tikrai liūdna (...). Vengdavo kalbėti su manimi.

Vieną naktį  man kilo mintis: „Francesco, tu dar esi  labai turtingas, 
širdyje turi Kristaus meilę; mylėk juos, kaip Jėzus tave myli“.

Kitą  dieną  pradėjau  juos  dar  labiau  mylėti,  mylėti  Jėzų  juose, 
šypsodamasis, pasakydamas jiems gerų žodžių. Pradėjau pasakoti istorijų apie 
savo  keliones  į  užsienį  (...).  Jie  panoro  išmokti  užsienio  kalbų:  prancūzų, 
anglų...  Mano  prižiūrėtojai  tapo  mano  mokiniais!” (Vilties  liudytojai,  Citta 
Nuova, Roma, 2000, p.98)
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