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NESUPAINIOKIME LAIMĖS SU SOFA!

Maldos  vakaro  pradžioje  
girdėjome  tris  liudijimus,  iš  
kurių  vienas  -  jaunuolio  Rand,  
kuris prašė melstis už jo mylimą  
šalį  Siriją,  kurioje  vyksta karas.  
Taip  pat  popiežius  Pranciškus  
padėkojo  Natalijai  ir  Migeliui,  
kurie  liudijo  apie  savo  vidines  
kovas ir karus : “Jūs esate gyvieji 

ženklai to, ką gailestingumas gali mumyse padaryti <…>. Mūsų atsakas šiam 
karo pasauliui turi vardą – ji vadinasi bendruomenė, broliški ryšiai, bendrystė, 
jis vadinasi – šeima” <…>.

Baimės patirtis veda į vienintelę vietą - užsidarymą. Ir kai ši baimė mus 
padaro užsidariusiais, visada kartu su ja eina jos „dvynė sesė“ – paralyžius. Tai 
gali atsitikti kiekvienam mūsų – jaustis būti suparalyžiuotam. Jausti, kad šiame 
pasaulyje,  mūsų  miestuose,  mūsų  bendruomenėse,  nebėra  vietos  augti, 
svajoti, kurti, žvelgti į horizontus, galų gale, gyventi - tai yra vienas iš didžiausių 
blogių, kuris gali mus gyvenime paliesti. Paralyžius mus taip paveikia, kad mes 
prarandame susitikimo „skonį“, draugystės „skonį“, prarandame „skonį“ kartu 
svajoti, keliauti kartu su kitais, kartu laikyti vienas kito ranką. 

Gyvenime  yra  dar  didesnis,  dar  pavojingesnis  „paralyžius“,  ir  dažnai  labai 
sunku jį atpažinti. Kainuoja daug, kol jį atpažįstame. Man patinka šį paralyžių 
vadinti „sofos laime“, kuris gimsta, kai  supainiojame laimę su sofa. Taip, tai 
tarsi tikėti,  kad tam, kad būtume laimingi, reikia turėti gerą sofą. Sofą, kuri 
mums  padeda  jaustis  patogiai,  saugiai,  ramiai.  Sofos,  kurių  dabar  yra 
modernių, su masažais, kurios padeda ramiai užmigti, kurios mums garantuoja 
ramų persikėlimą į video žaidimų pasaulį arba valandų valandas sėdėti prieš 
kompiuterį. Sofa, kuri yra prieš bet kokį skausmą ir baimę. Sofa, kuri mus laiko 



užsidariusiais  namuose  ir  kuri  padeda  niekuo 
nesirūpinti.  Tai  vadinamoji  „laimės  sofa“  -   tai 
tylus paralyžius,  kuris  gali  mums labai  pakenkti, 
sužaloti,  ypač  jaunuolį,  nes  pamažėle,  mums 
nepastebint,  mes  apsnūstame,  tampame 
išsiblaškę, nebejautrūs. Tuo tarpu, kai kiti, galbūt 

labiau  pabudę,  gyvesni,  bet  ne  geriausieji  -  jie  nusprendžia  mūsų  ateitį. 
Žinoma, daugeliui kur kas lengviau ir naudingiau turėti suvaikėjusius ir nieko 
nebenorinčius  jaunuolis,  kurie  supainioja  savo  laimę  su  sofa.  Daugeliui  tai 
labiau priimtina negu aktyvūs, pabudę jaunuoliai, trokštantys atsiliepti į Dievo 
svajonę ir visus širdies įkvėpimus. Brangūs jaunuoliai, argi jūs norite būti tais 
suvaikėjusiais jaunuoliais?  Ar norite, kad kiti už jus nuspręstų jūsų ateitį? Ar 
norite būti laisvi? Ar norite būti atidūs? Ar norite kovoti už savo ateitį? Nesate  
labai  užtikrinti?  Ar  tikrai  norite  kovoti  už  savo ateitį?  Tačiau tiesa  yra  kita: 
brangūs jaunuoliai, nesame atėję į pasaulį „vegetuoti“, patogiai per jį pereiti,  
gyventi sofos gyvenimo, kuris mus užmigdo. Priešingai, esame atėję dėl kitų 
dalykų,  esame  atėję,  kad  paliktume  pėdsaką.  Labai  liūdna  praleisti  visą 
gyvenimą  nepaliekant  jokio  pėdsako!  Ir  kai  pasirenkame  patogumą, 
sumaišydami  laimę  su  naudojimu,  užmokame  labai  brangią  kainą  – 
prarandame  savo  laisvę.  Ir  yra  daugybė  žmonių,  kurie  nori,  kad  jaunimas 
nebūtų laisvas. Labai daug žmonių nori, kad jūs užmigtumėte. Bet mes turime 
ginti savo laisvę! Štai čia yra tas didysis paralyžius - kai mes pradedame galvoti,  
kad laimė yra patogumo sinonimas; kad būti laimingu - tai eiti per gyvenimą 
apsnūdus ar apsvaigus nuo narkotikų, kad vienintelis būdas būti laimingu – yra 
būti  sustingusiam.  Ir  tikrai,  narkotikai  kurią  blogį,  bet  yra  daug  kitokių 
visuomenėje priimtinų „narkotikų“, kurie mus daro vergais. Tiek vieni, tiek kiti,  
iš mūsų atima pačią didžiausią dovaną – laisvę.

Brangūs  draugai,  Jėzus  yra  rizikos  Viešpats.  Jėzus  nėra  patogumo, 
saugumo, malonumo Viešpats. Norint sekti Jėzumi, reikia turėti dozę drąsos, 
reikia  apsispręsti  pakeisti  sofą į  porą batų,  kurie padės eiti  nežinomomis ir  
niekada neįsivaizduotomis gatvėmis,  keliais,  atveriančiais  naujus  horizontus, 
galinčiais  skleisti  džiaugsmą  -  šį  džiaugsmą,  kuris  gimsta  iš  Dievo  meilės, 
džiaugsmą,  kuris  tavo  širdyje  palieka  gailestingumo judesį.  Eiti  šiais  keliais,  
sekant  mūsų  Dievo  „kvailumą“,  išmokantį  mus  susitikti  Jį  išalkusiame, 



ištroškusiame, nuogame, ligonyje,  tame drauge,  kuriam yra blogai,  kalinyje, 
pabėgėlyje ir migrante, bet kuriame artimajame, kuris yra vienas. Eiti  mūsų 
Dievo  keliais,  kur  Jis  mus  kviečia  būti  aktyviais  politikoje,  kviečia  būti 
asmenimis,  kurie  mąsto,  socialiniais  veikėjais.  Jis  mus  skatina  galvoti  apie 
solidaresnę ekonomiką. Visose vietose, kur jūs esate, Dievo meilė kviečia Jus 
nešti  Gerąją  Naujieną,  darant  iš  savo  asmeninio  gyvenimo  dovaną  Jam  ir 
kitiems.

Jūs  galite  man  sakyti:  „Tėve,  bet  tai  nėra  mums,  tai  tik  keliems 
išrinktiesiems!”.  Taip,  bet  šie  išrinktieji  yra  visi  tie,  kurie  yra  pasirengę 
pasidalinti  savo  gyvenimu  su  kitais!  Taip  kaip  Sekminių  dieną  Šv.Dvasia 
perkeitė mokinių širdis, tokiu pačiu būdu ji tai padarė su mūsų broliais, kurie 
šįvakar dalinosi su mumis savo liudijimais. Vartoju tuos pačius Migelio žodžius,  
tu sakei: tą dieną, kai „Fascenda“ bendruomenė suteikė atsakomybę padėti 
tvarkyti namus, tu pradėjai suprasti, kad Dievas kažko nori iš tavęs. Štai tokiu  
būdu prasidėjo tavo perkeitimas.  Brangieji,  tai  yra  paslaptis  –  kiekvienas  iš 
mūsų esame kviečiami tą patirti.  Ar supratote? Dievas laukia kažko iš tavęs,  
Dievas  nori  kažko  iš  tavęs.  Dievas  laukia  tavęs.  Dievas  nori  sulaužyti  mūsų 
uždarumus,  Jis  ateina  atidaryti  mūsų  gyvenimo  durų,  mūsų  regos,  mūsų 
žvilgsnių durų. Dievas ateina atidaryti visko, kas tave uždaro. Jis tave kviečia 
svajoti, nori padaryti, kad tu galėtum matyti, kad su tavimi pasaulis gali būti 
kitoks.  Ir  tikrai,  jeigu tu tapsi  geriausiu,  kokiu gali  būti,  pasaulis  bus kitoks. 
Laikui, kuriame dabar gyvename, nereikalingas „sofos“ jaunimas, bet jaunimas 
su batais, dar geriau, sportiniais batais. Jis priima į aikštelę tik garbės vardą 
turinčius „žaidėjus“, nėra vietos atsarginiams. Pasaulis šiuo metu reikalauja, 
kad mes būtume pagrindiniai istorijos veikėjai, nes gyvenimas yra gražus, jeigu 
norime jį  gyventi,  jeigu jame norime palikti  savo pėdsakus. Istorija šiandien 
mūsų prašo apginti  orumą ir  neleisti  niekam kitam už mus nuspręsti  mūsų 
ateities.

Kaip ir per Sekmines, Viešpats nori padaryti vieną iš didžiausių stebuklų,  
kuriuos galime patirti: padaryti, kad tavo rankos, mano rankos, mūsų rankos 
būtų  perkeistos  į  susitaikymo,  bendrystės,  kūrimo  rankas.  Jam  reikia  tavo 
rankų, kad galėtų tęsti šio pasaulio statymą! Jis nori pasaulį statyti su tavimi! 
Ką atsakysi: taip ar ne? Tu man pasakysi: „Tėve, bet aš labai ribotas, aš esu 



nusidėjėlis, ką gi aš galiu padaryti?“. Kai Viešpats tave kviečia, negalvoja apie  
tai,  kas  esame  arba  kokie  buvome,  ką  padarėme  arba  ko  nepadarėme. 
Priešingai, tuo momentu, kai Jis mus kviečia, Jis mato tai, ką galėsime padaryti,  
visą meilę, kurią mes esame pajėgūs skleisti. Jis žiūri visada į priekį, visada į 
rytojų. Jėzus tave mato horizonte, niekada praeityje. Todėl, brangūs draugai,  
šiandien Jėzus tave kviečia, Jis tave kviečia įspausti savo gyvenimo pėdsaką, 
palikti tokį ženklą, kuris palieka žymę istorijoje, kuri paženklina tavo ir daugelio 
istoriją. 

Šiandieninis gyvenimas mums sako, kad labai paprasta kreipti dėmesį į  
tai, kas mus padalija, atskiria. Pasaulis norėtų mus įtikinti, kad užsidaryti yra 
geriausias būdas apsisaugoti nuo visų, kas daro blogą. Dabar jūs esate mums, 
suaugusiems,  reikalingi,  kad  išmokytumėte  mus  gyventi  skirtingumuose, 
dialoge, dalinantis kultūros turtingumu ne kaip problema ar grėsme, bet kaip 
galimybe. Turėkite drąsos visus mus mokyti, kad yra paprasčiau pastatyti tiltus, 
negu  pastatyti  sienas!  Ir  visa  tai  mes  norime  išmokti  iš  jūsų.  Ir  visi  kartu 
prašykime,  kad jūs  reikalautumėte iš  mūsų,  kad kartu keliautume brolystės 
keliais. Pastatyti tiltus – tai priešinga karui, nedraugiškumui. Žinote, kurį tiltą 
pirmiausia reikia pastatyti? Pirmą tiltą, kurį dabar galime pastatyti, jį  galime 
pastatyti  čia  ir  dabar  –  paduoti  vienas  kitam  ranką,  susikibkite  rankomis! 
Drąsos, padarykite tą pirmąjį tiltą dabar! Tai pirmasis broliškas tiltas, dėl kurio  
mes surizikavome ir jau pastatėme. Ačiū Jums! Tai didysis broliškasis tiltas ir 
kurį statyti galėtų išmokti šio pasaulio didieji!... Ne dėl nuotraukos tą padarytų,  
bet tęstų vis didesnių tiltų statybą. Tegu šitas žmogiškas tiltas būna visų kitų 
tiltų sėkla! Tada bus paliktas žymė.

Šiandien Viešpats,  kuris  yra  kelias,  tave kviečia  palikti  savo pėdsakus 
istorijoje.  Jis,  kuris  yra  gyvenimas,  tave  kviečia  palikti  pėdsaką,  pripildantį 
gyvenimu  tavo  ir  kitų  istoriją.  Jis,  kuris  yra  tiesa,  tave  kviečia  palikti 
atsiskyrimo, pasidalijimo, nihilizmo kelius. Ar sutinkate? Ką atsako jūsų rankos 
ir kojos Viešpačiui, Kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas? Viešpats tepalaimina 
jūsų svajones!

Popiežius Pranciškus, PJD Krokuva

Vertė Tiberiados bendruomenė



1. „Esame atėję, kad paliktume pėdsaką“,  -   sako popiežius.  Kokius aš 
atradau savo talentus, pagal kuriuos galėčiau pasaulį daryti gražesnį?

2. „Nesame atėję  į  pasaulį  „vegetuoti“,  patogiai  per  jį  pereiti,  gyventi  
sofos gyvenimo, kuris mus užmigdo“.  Kas yra mano „sofa“? Kaip galiu nuo jos 
„nulipti“?


