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Pagarba sau, kitam ir Dievui 
Jei paklaustume psichologų, kokios yra pagrindinės nesutarimų, kylančių tarp paauglių, 

priežastys, išgirstume atsakymą, kad vienas iš jų – tarpusavio pagarbos stoka. Nes pagarbos poreikis 
yra vienas svarbiausių mūsų poreikių. Nekaip jaučiamės, kai pažeidžiama mūsų savigarba arba kai 
mes patys neparodome deramos pagarbos kitiems. Vadinamoji kova už savo teises irgi yra pagarbos 
troškimas. Kovos už savo teises neturėtumėm tapatinti su įžulumu ir savanaudiškumu, bet su 
atsakomybe už save ir kitus. Mes visi – ir suaugusieji, ir paaugliai - norime kad mus gerbtų. 

Ką reikia daryti kad mus gerbtų? Labai nedaug – gerbti save. Negerbiantis savęs asmuo 
nesugebės gerbti ir kito, kaip ir nesuprantantis užsienio kalbos nesusikalbės su kitu. Tik save gerbiantis 
žmogus gali gerbti kitus. Aukso taisyklė mums sako: „Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir 
jūs patys jiems darykite“. Pagarba sau ir kitiems neatskiriama nuo pagarbos Dievui. Kitaip tariant be 
pagarbos kūrinijai neįmanoma ir pagarba Kūrėjui.  

Kristus sako: „Mylėk savo artimą, taip kaip save patį!“, tai ir yra pagarba ir sau, ir kitam. 
Pagarba asmenui rodoma tada, kai kitas žmogus laikomas „antruoju Aš“. Tos pagarbos prielaida yra iš 
vidinio asmens kilnumo išplaukiančios jo pagrindinės teisės.  Žmonės yra lygūs dėl savo, kaip asmenų, 
kilnumo ir iš jo išplaukiančių teisių.  

Vienodas visų žmonių kilnumas verčia stengtis mažinti per daug ryškią socialinę ir ekonominę 
nelygybę ir naikinti neteisingas nelygybes.  

Skirtumai tarp žmonių atitinka Dievo planą; Dievas nori kad mes būtume reikalingi vieni 
kitiems. Todėl skirtumai turi skatinti meilę artimui.  

Pirmas Dievo įsakymas yra tikėjimo, vilties ir meilės įsakymas. Juk sakydami jog Dievas yra 
pastovus, nekintamas, visada toks pat, ištikimas, pagrįstai išpažįstame Jį esant teisų. Todėl pritardami 
Jo žodžiams, privalome tvirtai Juo tikėti ir pasitikėti. Dievą garbinti reiškia Jį pripažinti Dievu, visko, 
kas egzistuoja, Kūrėju ir Gelbėtoju, Viešpačiu ir Mokytoju, begaline ir gailestinga meile. Pirmas 
įsakymas žmogų ragina į Dievą tikėti, juo viltis ir jį mylėti.  

Dievo gerbimas išvaduoja žmogų iš užsisklendimo, iš nuodėmės vergijos ir pasaulio 
stabmeldystės. Apreikšdamas save, Dievas apreiškė ir žmogaus pašaukimą, ir tiesą apie žmogų. 

Žmogus yra pašauktas rodyti Dievą savo veikimu, derančiu „pagal Dievo paveikslą ir 
panašumą“ sukurtam kūriniui.  

Tai reiškia, jei mokėsiu gerbti save, mokėsiu gerbti kitus, tai pat – ir Dievą. 


