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Brangūs Jėzaus draugai,
šiandien Jus kviečiame pradėti kelionę į Lietuvos Jaunimo Dienas, kurias 2013
metų birželio pabaigoje švęsime Kaune. Kreipiamės į Jus kaip į Jėzaus draugus, nes šio
artėjančio susitikimo tema ir bus Jėzaus žodžiai „Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 15).
Draugystė reiškia bendrystę. Jėzus ne šiaip vadina mus savo draugais, bet
pirmiausia pats elgiasi kaip ištikimas draugas. Jame Dievas prisiėmė mūsų žmogiškąją
prigimtį, tapo žmogumi, kad būtų mums Keliu į gyvenimą, kurio ilgimės, nes jam esame
sukurti. Dievas dalinasi su mumis savo meile, pasiekiančia mus ten, kur esame, ir vedančia
ten, kur širdies gelmėje trokštame būti.
Draugystė su Jėzumi yra kelionė. Ji ne visada paženklinta įspūdingais emociniais
išgyvenimais. Jėzus prisiartina prie mūsų kasdienybėje ir laukia, kad įsileistume Jį į savo
širdį, pasidalintume su Juo džiaugsmais ir rūpesčiais, klausytume Jo žodžio ir maitintumės
Jo laužoma gyvenimo Duona.
Leiskimės į draugystės su Jėzumi kelionę, žengdami pro tikėjimo vartus: jie „mums
visada atviri“, kaip priminė popiežius Benediktas XVI Apaštališkajame laiške „Tikėjimo
vartai“, kuriuo visoje Bažnyčioje paskelbė Tikėjimo metus.
Ši pasiruošimo programa tepadeda mums žengti pro tikėjimo vartus link Jėzaus.
Tačiau nelaikykime jo tik sau. Drąsiai dalinkimės savo tikėjimu, nes tada jis auga kaip
Jėzaus dauginama duona. Kviečiame visas bendruomenes atsiverti naujiems žmonėms ir
juos priimti taip, kaip priima pats Kristus. Padėkime vieni kitiems išgirsti Jėzaus žodžius „Jus
aš draugais vadinu“. Ypač tiems, kurių širdies jie dar nebuvo palietę.
Tegul ši pasirengimo Lietuvos Jaunimo Dienoms programa nebūna tik pokalbiai
apie draugystę su Jėzumi, bet tepuoselėja pačią draugystę su Juo. Padėkime jaunam žmogui,
galbūt turinčiam daug virtualių draugų Facebook‘e ar kituose socialiniuose tinkluose, atrasti
Jėzų, kuris už jį atidavė savo gyvybę.
Tegul auga kiekvieno iš mūsų asmeninis ryšys su Jėzumi. Tegul stiprėja mūsų
bendruomenės Dievuje. Tikėjimo kelionėje palaikykime vieni kitus kasdiene malda, kad
kitąmet susitikę Lietuvos Jaunimo Dienose Kaune galėtume visi kartu atsakyti Jėzui: „Ir mes
norime būti Tavo draugais.“.

Geros kelionės!
Vyskupas Arūnas Poniškaitis
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo pastoracijos taryba

MALDOS INTENCIJOS MĖNESIAIS:

2012 rugsėjis – už pasiruošimą LJD 2013.
2012 spalis – už vyskupus, kunigus, vienuolius ir vadovus, kurie dalyvaus LJD 2013.
2012 lapkritis – už jaunimo bendruomenes Lietuvoje.
2012 gruodis – už Kauno miestą.
2013 sausis – už LJD 2013 rėmėjus.
2013 vasaris – už dar nežinančius apie LJD 2013.
2013 kovas – už LJD 2013 organizatorius.
2013 balandis – už LJD 2013 savanorius.
2013 gegužė – už paskutinius pasiruošimo darbus.
2013 birželis – už atvykstančius LJD 2013 dalyvius.
2013 liepa – už malones, gautas per LJD 2013.
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LIETUVOS JAUNIMO DIENŲ 2013 MALDA
(pagal Jn 15, 1-17)

Jėzau, aš noriu būti Tavo draugas,
kad mano džiaugsmui nieko netrūktų.
Įkvėpk drąsos trokšti Tėvo valios,
laikytis Jo duotų įsakymų.
Padėk suprasti Tavąjį Žodį,
sutikti Tave sakramentuose
ir iš meilės dovanoti savo gyvenimą kitiems.
Jėzau, Tu mus draugais vadini ir nori, kad
mes kasdien gyventume vienybėje su Tavimi
ir dėkotume už Tavo artumą.
Tu nori, kad labiau pažintume Tėvą
ir niekuomet nuo Jo neatsiskirtume.
Tu kvieti, kad atsivėrę Šventajai Dvasiai, atgaivintume savo širdis,
ir priėmę Jos teikiamą malonę, būtume pilni Tavosios meilės.
Tėve, Jėzaus vardu meldžiame už Lietuvos jaunimo dienas Kaune.
Ateik, Šventoji Dvasia, ir apdovanok mus tikruoju džiaugsmu. Amen.
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I

I susitikimas –

Draugas, kuris kviečia draugauti
“Jus aš draugais vadinu” (Jn 15, 15)
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PIRMA UŽDUOTIS.
DIEVO ŽODIS ĮVADUI

„Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jei
laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus
ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad
jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip
aš jus mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano
draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia
jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo
girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte
vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, – kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų.
Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“ (Jn 15, 9-17)
Apibendrinimas po pasidalinimo
Šioje Evangelijos ištraukoje Jėzus mums atskleidžia: Jis nori su mumis būti taip, kaip su Tėvu
– būti draugais. Tam Jis, būdamas Dievu, prisiėmė silpną žmogišką kūną – įsikūnijo – tapo
žmogumi. Jis atėjo į žemę ir atpirko mus, kad būtume nebe vergai, o Dievo draugai.

ANTRA UŽDUOTIS. FILMUOTA KATECHEZĖ.
ĮVADINĖ TEMA APIE DRAUGYSTĘ SU DIEVU

Brolis Jean Marie (pažodinis tekstas iš filmuoto mokymo)
„Štai mes esame Taizé vienuolyno kieme. Aš esu brolis Jean Marie. Esu laimingas
galėdamas su jumis pasidalinti mintimis LJD tema „Jus aš draugais vadinu“.
Šiuos žodžius Jėzus sako savo artimiausiems mokiniams Jono evangelijoje. Šie
žodžiai yra ypač brangūs mums čia, Taizé bendruomenėje. Dėl kelių priežasčių. Žodžiai:
„draugas“, „draugystė“ yra paprasti žodžiai. Bet jais Evangelijoje nusakomas santykis, kurį
Dievas per Jėzų nori sukurti su mumis. Jono 15 skyriuje Jėzus sako: „Nebevadinu jūsų
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tarnais. Jus aš draugais vadinu.“ Kodėl? „nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo
girdėjęs.“ Vadinasi, Jėzus trokšta, kad mūsų ir Dievo niekas neskirtų. Visgi yra daugybė
dalykų, kurie skiria mus nuo Dievo: abejonės, nusivylimai, sunkumai, įvairūs iššūkiai, kuriuos
sutinkame savo gyvenimuose. Bet Jėzus nori dalintis viskuo, ką yra girdėjęs iš Tėvo. Jėzus
laukia to paties ir iš mūsų: kad visa, kas yra mūsų, būtų ir Jo.
Taigi, Jėzus vartoja žodį „draugai“. Ir taria jį labai ypatingu metu. Tai nėra labai lengvas
metas: Jėzus pradeda ruošti savo mokinius laikui, kuris artinasi. Švenčiant Velykas, per
didįjį penktadienį,
Jėzus bus išduotas, bus
kankinamas. Vienas iš Jo
mokinių Jį išduos. Baisu!
Baisus įvykis, kurį reikės
išgyventi apaštalams.
Jėzus bus niekinamas,
atmestas. Vėliau Jis prisikels – tai pasakoja mums Evangelija. Ir šių įvykių išvakarėse Jėzus
sako: „Mylėkite vienas kitą, kaip aš jus mylėjau. Jus aš draugais vadinu. Nėra didesnės meilės,
kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau.“ Taigi,
nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. Ir tai Jėzus padarys: Jis atiduos viską
– atiduos savo gyvybę.
Įdomu, kad graikų kalboje, kuria yra parašytas Naujasis Testamentas, yra keli
žodžiai, nusakantys meilę. AGAPĖ reiškia pasiaukojančią meilę, kuri atiduoda viską. FILIA –
tai draugystės meilė, kuri remiasi abipusiu pasidalinimu.
Labai įdomu, kad Jono evangelijoje anksčiau, prieš kelis skyrius, kai Jėzus
apaštalams pasakoja, kas nutiks, Petras sako: „Aš ir gyvybę už tave guldysiu!“. Tuo jis teigia
– aš mylėsiu tave, aš atiduosiu viską, aš guldysiu savo gyvybę, aš išgelbėsiu tave nuo to, kas
artinasi.
Bet štai Jėzus vėliau, 15 Jono skyriuje, sako: „Nėra didesnės meilės kaip gyvybę už
draugus atiduoti. Jus aš draugais vadinu.“ Taigi, ką apaštalai turi išmokti? Ką mes visi turime
išmokti, suprasti?
Tai, kad mes neturime nieko įrodinėti Dievui. Dievas neprašo mūsų aukoti Jam
savo gyvenimų, bet prašo būti Jo draugais, prašo, kad Jam leistume mus mylėti. Mylėti –
AGAPE– mus, kurie esame Jo draugai. Ir tai yra labai sunku, nors ir skamba labai paprastai.
Sunku, nes daugelis mūsų dažnai norim kažką įrodyti.
Yra dalykų, dėl kurių esame nelaimingi. Tai – faktai apie gyvenimą, apie mus
pačius, kurie mus liūdina. Ir tai mūsų našta, nes mes pradedame įrodinėti, kokie mes iš
tikrųjų esame. Ir tai pastoja kelią. Vienas iš dalykų, kurie pastoja kelią tarp mūsų ir Dievo yra
tai, kad mes norime kažką įrodyti. Ir tada tampa labai sunku leisti Jam mus mylėti.

„Jėzus laukia, kad visa, kas yra
mūsų, būtų ir Jo.“
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Jono evangelijos pabaigoje Jėzus vėl kalbasi su Petru. Jėzus jau yra prisikėlęs iš
mirties. Apaštalai pasimetę: Jėzus mirė, dabar Jis vėl gyvas… Ir jie kalbasi su Jėzumi. O Jėzus
klausia Petro neįtikėtino klausimo: „Petrai, ar myli mane?“ Įdomu, kad Jėzus klausdamas
vartoja žodį AGAPĖ. Petro atsakymą sunku išversti, nes mes esame pripratę prie įprasto
vertimo – „Tu žinai, kad tave myliu“. Tačiau Petras naudoja žodį FILIA – tai reiškia, kad jis
sako: „Taip, mokytojau, tu žinai, kad aš esu tavo draugas.“ Čia mums labai svarbūs šie graikų
kalbos niuansai. Taigi Jėzus klausia Petro – ar myli mane, ar nori guldyti savo gyvybę už
mane? Petras dabar supranta, kad jis negali to padaryti. Petras išsigynė Jėzaus, išdavė Jį, kai
kiti žydai klausė jo: „Ar tu irgi buvai su juo?“ Petras suprato, kad Jėzus jį myli. Ir Jis nesitiki,
kad mes Jį mylėsime tokia pat meile, bet kad būsime Jo draugai, kad leisime mus Jėzui
mylėti. „Ar tu myli mane?“ „Žinai, kad aš – Tavo draugas.“ Jėzus jam atsako – „Ganyk mano
avinėlius.“ Jėzus antrą kartą klausia to paties klausimo: „Ar myli mane?“ „Taip, mokytojau, tu
žinai, kad esu Tavo draugas.“ „Ganyk mano aveles.“ Trečią kartą Jėzus klausia: „Simonai, ar
tu esi mano draugas?“ – Petras nuliūsta. Gal Jėzus abejoja? Petras prisimena, kad jis Jėzaus
išsigynė tris kartus. Štai kodėl jis atsako: „Tu viską žinai. Tu žinai, kad esu tavo draugas.“
Labai paprasta žinia, bet labai gili. Mums nereikia nieko įrodinėti Dievui. Dievas
pirmas mus myli su visomis mūsų nesėkmėmis, klaidomis. Štai kaip Jis mus myli! Ir tai yra
Gerosios Naujienos pradžia, jos pamatas.
Šioje draugystės ikonoje, kurią mes labai mylime čia, Taizé bendruomenėje, kurios
kopija yra mūsų bažnyčioje, matome Jėzų su draugu. Jėzus ranka apkabinęs draugo petį ir
jie abu žiūri į priekį. Tai reiškia, kad jie keliauja kartu, tuo pačiu keliu. Jie nežvelgia vienas į
kitą, vienas kitam į akis.
Bet jie – draugai. Jėzaus
apkabinimas reiškia
artumą, palydėjimą,
pasitikėjimą draugu. Jeigu
kažką apkabini, tai jį myli,
juo pasitiki. Ir galime
matyti, kad tas žmogus,
Jėzaus draugas paveikslo
kairėje, laimina. Jis laiko iškėlęs ranką ir laimina. Laiminimas reiškia: linkiu tau gero. Tą mes,
kaip krikščionys, irgi turime stengtis daryti savo gyvenime, norėdami būti Jėzaus draugai.“

„Mums nereikia nieko įrodinėti
Dievui. Dievas pirmas mus myli
su visomis mūsų nesėkmėmis,
klaidomis.“
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TREČIA UŽDUOTIS.
KŪRYBINIS PASIŪLYMAS

I pasiūlymas. Mano draugystės istorija.
Kiekvienas turi pasirinkti konkrečią savo draugystės istoriją ir ją pavaizduoti:
1) nupiešti save, savo draugą ir simbolį, kuris simbolizuoja jūsų draugystę;
2) iš žurnalo iškarpų, paveikslėlių padaryti koliažą.
Po piešimo mažose grupėse (4-5 asm.) pristatome visiems savo darbą.
II pasiūlymas. Draugystės simbolis.
Vadovas pristato LJD 2013 logotipą, paaiškina jo reikšmę. Visi pasidalinę į mažas grupeles
turi sukurti draugystės simbolį, po to, grįžę į grupę, jį pristatyti.
>> LJD 2013 logotipo pristatymas - žr. 79 psl. (Priedai).

KETVIRTA UŽDUOTIS.
MALDA

>> Lietuvos jaunimo dienų 2013 malda (pagal Jn 15, 1-17) žr. 5 psl.
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Draugas, kuris kviečia draugauti
DIEVO ŽODIS
„9 Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! 10 Jei laikysitės
mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir
pasilieku jo meilėje. 11 Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad
jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. 12 Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš
jus mylėjau. 13 Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. 14 Jūs būsite mano
draugai, jei darysite, ką jums įsakau. 15 Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką
veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo
Tėvo girdėjęs. 16 Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte,
duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, – kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visa
jums duotų. 17 Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“ (Jn 15, 9-17)

KATECHEZĖ: ŠIANDIEN AŠ IŠGIRDAU, SUPRATAU, SUŽINOJAU
1.

2.

3.

LJD 2013 MALDA
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II susitikimas –

Draugas, kuris trokšta mano atsako
“Mano Viešpats ir mano Dievas!” (Jn 20, 28)
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PIRMA UŽDUOTIS.
DIEVO ŽODIS ĮVADUI

„Vieno iš dvylikos – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo su jais, kai Jėzus buvo
atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ O jis jiems pasakė: „Jeigu aš
nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu
jo šono – netikėsiu“. Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais.
Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui
kreipėsi į Tomą: „Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną;
jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas“! Jėzus
jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20, 24-29)
Apibendrinimas po pasidalinimo
Šioje Evangelijos ištraukoje Jėzus kalba apie ypatingą draugystės aspektą – „Palaiminti,
kurie tiki nematę!“ Tikėjimas Dievu, draugystė su Jėzumi niekada neįvyks, jei savo širdyje
nepasakysime Dievui „Taip!“, „Tikiu!“. Jis kviečia į draugystę, tačiau laukia mano pritarimo,
laukia mano žingsnio link Jo. Draugystei būtinas apibusiškumas.

ANTRA UŽDUOTIS. FILMUOTA KATECHEZĖ.
TEMA: APIE MANO“TAIP!” DIEVUI

Sesuo Evelina (pažodinis tekstas iš filmuoto mokymo)
„Garbė Jėzui Kristui!
Esu sesuo Evelina. Šiuo metu kalbu jums iš Marijampolės. Esu Vargdienių seserų vienuolijos
narė ir šitą mokymą noriu pradėti vienu pavyzdžiu. Galbūt tai mums padėtų suprasti,
kodėl apie tai kalbame ir kas čia svarbiausia. Dabar yra visai nemažai atvejų, kai maži vaikai
suserga tokia liga, kuri vadinasi autizmas. Kodėl jie suserga? Yra dalis tėvų, kurie norėdami
pasilengvinti sau gyvenimą, nenorėdami per daug apsikrauti bendravimu su savo vaikais,
pasodina juos prieš televizorių, prieš kompiuterį ir taip juos palieka. Kas vyksta tada? Vaikas
mėgina užmegzti ryšį su tuo kompiuteriu ar televizoriumi, bet ar gauna atliepą? Tikrai ne,
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nes nei kompiuteris, nei televizorius nesukurti taip, kad atsilieptų tam vaikui, kuris mėgina
su jais kalbėtis.
Kalbėsime apie atsiliepimą ir atsiliepimą ne bet kam, bet Dievui. Jeigu žiūrite šį
įrašą, turbūt esate girdėję apie Dievą, apie Jėzų Kristų, greičiausiai girdėjote, ką tas Jėzus
Kristus nuveikė. Dievas tapo žmogumi, gyveno šioje žemėje, buvo žmonių atmestas,
nukryžiuotas, po trijų dienų prisikėlė. Ką visa tai reiškia? Iš to mes turime viltį, kad ir mūsų
gyvenimas nesibaigia
vien čia, nesibaigia
šešiom lentom po žeme,
o turime nemirtingą
dvasią, kuri eina į
susitikimą su Dievu
veidas į veidą. Tačiau
šią informaciją mes galime būti girdėję lygiai taip pat kaip girdime be galo daug žinių iš
televizoriaus: ką viena ausim išgirdom, per kitą išėjo, akimis pamatėm, paskui kažkokie kiti
vaizdai mus užpuolė ir mes nieko nebeprisimenam, nežinom. Lygiai tas pats gali atsitikti ir
su šia naujiena apie Jėzų Kristų, apie tai, kad yra Tas, kuris jau dabar atidavė už mane gyvybę
ne dėl to, kad būčiau labai nuostabi, kad būčiau labai gera, bet dėl to, kad Jis turėjo viltį
tapti mano draugu. Turėjo viltį, kad ir aš, galbūt, atsiliepsiu. Turėjo viltį, kad kiekvienas, kuris
išgirs šitą istoriją, pasakysime: „Taip! Yra Tas, kuris mane pamilo ir verta paklausyti, ką Jis
sakys toliau.“
Yra keli svarbūs dalykai: vienas, pirmiausia reikia būti pasiruošusiam išgirsti. Na,
turbūt, vienu ar kitu atveju Jis mus „pagavo“ ir mes išgirdome apie Jėzų Kristų. Tačiau
kas toliau? Štai yra ši žinia: Jis gyveno, mirė, prisikėlė ne vien dėl visų, bet ir dėl manęs
asmeniškai. Jei aš būčiau vienintelis žmogus šioje žemėje, Jis dar kartą tai padarytų, Jis
dar kartą numirtų dėl manęs. Šitą žinią gali praleisti. Yra vienas nuostabus dalykas, kuris
vadinamas žmogaus laisva valia: kai Dievas mus kūrė, Jis nesukūrė mūsų kaip akmenų. Jis
nesukūrė mūsų kaip gyvūnų, kurie ar gyvena laisvėje, ar gyvena namuose narveliuose, bet
vis tiek nuo mūsų tiesiogiai prisklausomi: pašersime – gyvens, nepašersime – negyvens.
Mus Dievas sukūrė kitokius: Jis mums davė laisvę, laisvą valią atsiliepti Jam arba ne,
paklausyti Jo arba ne. Taigi, turime tik du kelius – ne daugiau ir ne mažiau – pasakyti Dievui
„taip“ arba „ne“.
Vienas mano draugas yra pasakęs, kad vieniems draugystė yra kaip švelni gėlė,
kurią reikia laistyti, globoti, saugoti nuo vėtrų, kad jos niekas nenulaužtų. Kitiems draugystė
yra kaip tvirta uola, į kurią gali vandenys daužytis, vėjas pūsti, ugnis degti – nieko neatsitiks.
Manau, kad kai kalbame apie draugystės pradžią su Dievu, apie tai, ar aš atsiliepsiu ar ne,
turiu suprasti vieną dalyką: turbūt aš toje draugystėje ir esu tas silpnas augalas, kuriam

„Taigi, turime tik du kelius – ne
daugiau ir ne mažiau – pasakyti
Dievui „taip“ arba „ne“.“
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reikės daug pagalbos. Tačiau Dievas visada yra ta tvirta uola, kur tas augalėlis gali leisti
šaknis ir užaugti. Tačiau reikia išdrįsti augti, išdrįsti pasakyti „taip“, išdrįsti pasitikėti ir
padaryti keletą sprendimų savo gyvenime.
Galiausiai tai veda į didžiulį nuotykį. Nuotykį, kuriame visko ištinka. Nuotykį,
kuriame ištarti „taip“ reikia daug kartų. Bet be to pirmojo nebus nei vieno kito. Nežinau,
kur Dievas pagaus jus: ar tai bus naktis, ar tai bus diena, ar rytas, ar vakaras. Ar tai bus jūsų
kambarys, ar labai tolima vieta, ar būsite vieni, ar su draugais. Žinau viena: Jis visados yra
šalia ir nepaliauja klausęs. Nepaliauja sakęs: „Aš esu čia. Mano vardas – Jėzus Kristus. Ir
tai nėra vien tik vardas, tai reiškia: „Aš noriu tau dovanoti gyvenimą. Ir aš noriu, kad tu
pasakytum savo vardą, kad galėtume tapti draugais. Šiandien. Čia ir dabar.“
Jis užkalbina mus giliai širdyje. Jis užkalbina mus per žmones, per įvykius, per
aplinkybes, per savo Žodį Šventajame Rašte. Galbūt užkalbina per dalykus, kurie yra taip
toli nuo Dievo. Tačiau mano atsiliepimas turi būti labai sąmoningas. Ir tą padaryti galima
labai paprastai. Ir jeigu kas išdrįsite, galite tai padaryti net dabar.
Viešpatie Jėzau Kristau, aš tikiu, kad esi tikras Dievas ir tikras žmogus. Aš tikiu,
kad atėjai į šią
žemę ne vien dėl
visų žmonių, bet
ir dėl manęs. Aš
tikiu, kad mane
mylėdamas,
mirei ant
kryžiaus, kad
atsisakęs visų
savo nuodėmių galėčiau žvelgti Tau į veidą. Todėl šiandien aš noriu atsižadėti viso to, kas iki
šiol mane skyrė nuo tavęs. Noriu atsižadėti visų savo prisirišimų prie nuodėmių, prie bet ko,
kas nesi Tu. Noriu atsisakyti visų tų netikrų dievų, kuriuos sau susikūriau: pinigus, draugus,
populiarumą, aukštus rezultatus, visada pritarimą, viską, kam iki šiol lenkiausi. Ir noriu, kad
Tu būtum vienintelis mano Viešpats, prieš kurį priklaupiu ir kuriam sakau „taip“, kurio valios
klausau ir kurį seku. Priimu Tave kaip savo Viešpatį. Prašau, vadovauk man, prašau, mokyk
mane, prašau padėk man atsigręžti į Tave visa širdimi, visu protu, visomis savo jėgomis,
visa savo esybe, visu tuo, kas aš esu. Kad nuo šiol man gyvenimas būtų atgręžtas į Tave.
Kad nuo šiol mano gyvenime pirmas būtum Tu. Kad nuo šiol mano gyvenimas galėtų
pasiekti visišką žmogiškumą ir dėl Tavo Meilės taptų dieviškas, kartu su Tavimi. Tu gyveni ir
viešpatauji per amžius.“

„Noriu atsisakyti visų tų netikrų dievų,
kuriuos sau susikūriau: pinigus, draugus,
populiarumą, aukštus rezultatus, visada
pritarimą, viską, kam iki šiol lenkiausi.“
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II

I pasiūlymas. „Kurčnebylys veda akląjį“
Aprašymas: žaidžiama poromis. Priklausomai nuo sąlygų, metodą galima atlikti ir
uždarose patalpose, ir gamtoje. Šis metodas reikalauja abipusio pasitikėjimo ir atsakomybės.
Kad būtų lengviau susikaupti ir įsijausti į vaidmenį, „aklajam“ galima užsirišti akis arba jis
gali būti tik užsimerkęs. Poros partneriai pasiskirsto vaidmenimis: vienas – „aklasis“ (jis turi
būti nieko nematyti), kitas – „kurčnebylys“ (jis turi tylėti). Kurčnebylys veda akląjį. Vienas
vedžioja 5 min., po to poros partneriai pasikeičia vaidmenimis. Po žaidimo būtina aptarti
patyrimą.
Diskusijos klausimai „aklajam“: ką išgyvenau, kai nieko negalėjau matyti? Ar pasitikėjau
vedančiuoju? Jei taip – kodėl? Jei ne – kodėl? Ką naujo supratau, atradau?
Klausimai vedančiajam „kurčiajam“: ar jaučiau atsakomybę už žmogų, kurį vedžiojau? Kas
vedžiojant buvo sunkiausia? Kodėl? Kas labiau patiko – vesti ar būti vedamam? Kodėl?
Bendrai: ką iš šio patyrimo galime pritaikyti mūsų santykyje su Dievu?
II pasiūlymas.
Eiti pasivaikščioti po du-tris ir pasikalbėti, kaip Dievas atsirado kiekvieno gyvenime.

KETVIRTA UŽDUOTIS.
MALDA

>> Lietuvos jaunimo dienų 2013 malda (pagal Jn 15, 1-17) žr. 5 psl.
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Draugas, kuris trokšta mano atsako

II

DIEVO ŽODIS
Vieno iš dvylikos – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs.
Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ O jis jiems pasakė: „Jeigu aš
nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo
šono – netikėsiu“.
26
Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims
esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ 27 Paskui kreipėsi į Tomą:
„Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk
netikintis – būk tikintis“. 28 Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas“! 29 Jėzus jam ir
sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20, 24-29)
24

25

KATECHEZĖ: ŠIANDIEN AŠ IŠGIRDAU, SUPRATAU, SUŽINOJAU
1.

2.

3.

LJD 2013 MALDA
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III

III susitikimas –

Draugas, su kuriuo noriu bendrauti
“Geriausia dalis, kuri nebus atimta” (plg. Lk 10, 42)
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PIRMA UŽDUOTIS.
DIEVO ŽODIS ĮVADUI

„Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu
Morta, pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų,
klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu. Ji stabtelėjo ir pasiskundė:
„Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų“.
Tačiau Viešpats atsakė: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik
vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta“. (Lk 10, 38 – 42)
Apibendrinimas po pasidalinimo
Šioje Evangelijos ištraukoje mes susipažįstame su Morta ir Marija. Šių sesių ir jų brolio
Lozoriaus namuose Jėzus dažnai viešėdavo, juos tikrai galime vadinti Jėzaus draugais. Šis
pasakojimas mums atskleidžia du draugystės aspektus: daryti ir būti. Jėzus mus moko,
kad draugystės augimui labai svarbu būti kartu, klausytis, pažinti, bendrauti, skirti laiko.
Tikėjimas kaip draugystė su Dievu sustoja augus tada, kai tik darome tai, ką reikia, o
bendravimą, maldą nustumiame į antrą planą.

ANTRA UŽDUOTIS. FILMUOTA KATECHEZĖ.
TEMA: APIE MALDĄ

Brolis Mišelis (pažodinis tekstas iš filmuotos katechezės)
„Aš esu brolis Mišelis iš Tiberiados bendruomenės. Šiandien su jumis norėčiau
pasidalinti mintimis apie maldą. Mes vienuolyne daug laiko praleidžiame maldoje, mums
labai svarbus metas, susitikimas su Viešpačiu. Pradžiai aš norėjau jums parodyti šitą kryžių.
Kaip ir kiekvienas brolis iš mūsų, aš jį gavau amžinųjų įžadų dieną, kada mes, broliai,
įsipareigojam visam gyvenimui. Matote, čia parašyta prancūziškai ir reiškia „Jus aš draugais
vadinu“. Man padovanojo šį kryžių su šiuo užrašu, aš nieko neprašiau – aš jį gavau kaip
dovaną. Ir iš tiesų tai man buvo didžiulė dovana, nes visą laiką aš galvojau, kad mano
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įsipareigojimas yra draugystė su Dievu: draugaut su Juo, susitikti dažnai. Visi mes žinome,
kai esame draugai, mums gera ir svarbu – dažnai bendrauti. Draugystė būna tikra, kai
mums gera būti kartu ir dažnai būti kartu. Ne tik du kartus per metus – per Kalėdas ir
Velykas, bet iš tiesų, kuo dažniau, kuo reguliariau būti kartu. Malda yra sąjungos su Dievu,
draugystės su Dievu išraiška. Kada aš einu į kontaktą su Jėzumi, kuris be galo manęs laukia.
Galima sakyti, kad malda atitinka žmogaus prigimtį. Esame sukurti bendrystei. Bendrystei
su Dievu. Kaip žuvis vandeny, kaip paukštis ore, taip ir žmogus – susitikime su Dievu su
kitais žmonėmis atranda save.
Yra viena tokia
šventoji, kuri
praleisdavo labai
daug laiko maldoje.
Jos vardas – Teresė
iš Avilos. Ji daug mus
moko apie maldą: „Malda – dažna bendrystė arba draugystė su Dievu, kurio mes nematom,
bet žinom, kad Jis mus myli.“ Norėčiau šį apibūdinimą paaiškinti.
Pirmas žodis yra – dažnas susitikimas, dažna bendrystė, draugystė su Jėzumi.
Kada mes dažnai būname kartu, ne tik vieną kartą, bet ir kiekvieną dieną, galima – net visą
dieną. Tai nereiškia, kad visą dieną turime praleisti bažnyčioje, bet visa tai, ką mes atliekame,
turime atlikti su Juo, bendradarbiauti su Jėzumi. Tai yra: aš einu į darbą, einu į mokyklą, einu
į paskaitą, grįžtu namo – galiu visa tai daryti su Jėzumi, kuris eina šalia manęs.
Antras dalykas – su Dievu. Tai nėra malda, nėra meditacija, nėra buvimas su
savo mintim, su pačiu savimi – tai nėra krikščioniška malda. Budistai nesimeldžia kaip
mes, jie stengiasi padaryti tuštumą viduje, išvaryti visas mintis. Mes maldoje susitinkame
su asmeniu, su Jėzumi. Mes stengiamės išgirsti, ką Jis mums sako, išsipasakoti apie savo
problemas, trūkumus ir t.t., pristatyti savo visą gyvenimą, stengiamės priimti tai, ką Jis nori
mums duoti. Tuo pačiu metu, tas susitikimas savyje neturi turėti tokio tikslo. Užtenka
mums tiesiog būti kartu. Mes neiname susitikti su kitais žmonėmis , kad mes gautume
kažką materialaus. Mums tiesiog gera būti kartu, ir tiek.
Kitas punktas – Dievo mes nematom. Gal jūs matot, aš nežinau, bet aš žinau,
kad Jis mane myli. Aš žinau, aš tikiu. Yra tokie du ženklai, kad Dievas mane myli. Tai, kad aš
egzistuoju, kad mes esame: Dievas sukūrė mus iš meilės. Ir antras: Dievas paaukojo save dėl
manęs, Jis sutiko mirti dėl manęs. Štai dėl šių dviejų priežasčių ar įvykių, aš žinau, aš tikiu,
kad Jis tai atlieka iš meilės man. Maldos metu aš tarsi priimu tą meilę ir bandau atsiliepti.
Įsivaizduokime, kad mes gavome didžiulę didžiulę dovaną, mes negalime likti abejingi,
mums norisi atsidėkoti. Todėl maldos metu per mūsų šlovinimą, per mūsų dėkojimą mes
tarsi atiduodame kažkiek Dievui. Mes iki galo neatiduosime, nes Jis davė mums tokią didelę

„Draugystė būna tikra, kai mums
gera būti kartu ir dažnai būti kartu.“
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dovaną, kad neįmanoma atiduoti. Bet kažkiek galime atsidėkoti už tą didžiulę didžiulę
meilę, kurią Jis mums duoda.
Taigi, maldos apibūdinimas – „dažnas susitikimas su Dievu, kurio mes nematome,
bet mes žinome, kad Jis mus myli“. Tas paskutinis žodis – mes žinome – yra svarbus. Kartais
maldos metu ne visada aš jaučiu, kad Jis yra. Ne visada aš matau, aš girdžiu, kartais būna
tokios malonės, kada Dievas mums duoda pajusti.
Aš esu iš aštuonių vaikų šeimos, esu vyriausias. Mano mama kartais liepdavo
pamokyti savo sesutę vaikščioti. Namuose mes turėjome ilgą koridorių, ji sakydavo:
padaryk du pirštus taip ir tegul mažylis kabinasi į tavo pirštus, kartu eikite koridoriumi
pirmyn ir atgal. Tai yra nuostabus maldos įvaizdis. Dievas eina mums iš paskos, mus laiko,
mums kartais duoda tuos du pirštus, kad galėtume kabintis ir eiti kartu su Juo. Kartais
mama sakydavo: „Dabar tik vieną ranką duok, kad tik prie vieno piršto vaikelis kabintųsi“.
Tada vaikelis eidavo kaip girtuoklis. Ir dar kartais mama sakydavo: „Nuimk tuos pirštus
ir tegul vienas eina vaikelis. Bet būk atsargus, jei matysi, kad vaikelis krenta, pasiruošk jį
pagaut“. Taip Dievas panašiai veikia su mumis. Iš pradžių mums labai padeda, duoda mums
pajausti, kad Jis mums padeda, kad mus be galo labai myli – tai gali vykti per žmones, per
kitus. O pamažu, pamažu, kad mes augam – Jis palieka mus eiti savarankiškai, savo jėgomis.
Ant šito kryžiaus, kitoj pusėj, yra dar vienas sakinys iš Evangelijos: „Irkis į gilumą“.
Dievas visada ir per maldą mus stiprina, kad mes toliau eitume per gyvenimą savo jėgomis.
Jis nori su mumis
bendradarbiauti,
bet Jis nori, kad
mes būtume
savarankiški, kad
per gyvenimą
eitume savo
jėgomis. Ir
paskutinis dalykas – mes neiname į maldą tam, kad gautume kažką ypatingo. Bet vis dėl to
yra maldos vaisiai. Ir maldos vaisius jus raginu susirasti Šventajame rašte – laiške Galatams 5,
22-23 eilutėse, čia šventasis Paulius įvardija daug vaisių, kur Šventoji Dvasia įlieja į mūsų širdį.
Tai yra maldos poveikis – ką Viešpats padaro mūsų gyvenime per maldą. Tai aš linkiu jums
pagilinti tą ryšį su Dievu, kad jis būtų gyvas, kad jūs pajaustumėte, kad Jėzus yra geriausias
jūsų draugas, be kurio gyvenimas būtų negeras ir nedžiaugsmingas. Sėkmės! “

„Malda – dažna bendrystė arba
draugystė su Dievu, kurio mes nematom,
bet žinom, kad Jis mus myli.“
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III

I pasiūlymas. SMS draugui.
Šiai užduočiai atlikti visi turi turėti savo mobiliuosius telefonus (ir šiek tiek pinigų savo
sąskaitoje) – apie tai galima pranešti prieš susitikimą visiems dalyviams. Grupėje visi kartu
susėdę ratu išsiunčia trims savo draugams, pažįstamiems, bičiuliams, artimiesiems SMS
žinutę „Ačiū, kad esi mano draugas“. Labai svarbu išlaikyti ramybę ir tylą ir išbūti rate, kol
pradės grįžti atsakymai. Jeigu SMS gavėjai skambins, galima atsiliepti, bet tuomet reikia išeiti
iš rato. Praėjus 10 minučių, būtina aptarti šią patirtį: kaip reagavo mano draugas? Kodėl taip
reagavo? (Jeigu aš savo draugui dažnai pasakau, jog vertinu jo draugystę – ar jis nustemba
gavęs tokią žinutę? Jei nepasakau – kokia dažniausia reakcija?) Kaip galime palyginti šią
patirtį su malda – bendravimu su Dievu?
Jeigu kuris nors grupės dalyvis negauna nė vieno atsakymo iš savo draugo, jį būtina taip pat
pakalbinti, ką jam reiškia negauti atsakymo iš draugo.
II pasiūlymas. Priminimas apie Dievą.
Dalyviai gauna priemones: įvairaus popieriaus, klijų, lipnios juostos, dažų, flomasterių,
virvučių, žirklių ir pan. Tikslas - pasigaminti sau kažką (pvz. juostelę į knygą, kortelę, panašią
į kreditinę, ar pan.), kas nuolat, kasdien primintų apie bendravimą su Dievu, paskatintų
maldai. Jei grupės nariai norėtų, galima savo darbais apsikeisti.

KETVIRTA UŽDUOTIS.
MALDA

>> Lietuvos jaunimo dienų 2013 malda (pagal Jn 15, 1-17) žr. 5 psl.
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Draugas, su kuriuo noriu bendrauti
DIEVO ŽODIS
Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta,
pakvietė jį paviešėti. 39 Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų,
klausėsi jo žodžių. 40 Morta buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu. Ji stabtelėjo ir
pasiskundė: „Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad
ji man padėtų“. 41 Tačiau Viešpats atsakė: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu
dalykų, 42 o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta“.
(Lk 10, 38- 42)
38

KATECHEZĖ: ŠIANDIEN AŠ IŠGIRDAU, SUPRATAU, SUŽINOJAU
1.

2.

3.

LJD 2013 MALDA
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IV
IV susitikimas –

Draugas, kurio galiu klausti patarimo
“Ką turėčiau daryti?” (Mt 19, 16)
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PIRMA UŽDUOTIS.
DIEVO ŽODIS ĮVADUI

„Štai vienas jaunuolis prisiartino prie Jėzaus ir paklausė: „Mokytojau, ką gera turiu
daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jis atsakė: „Kam manęs klausi apie gera? Vienas tėra
Gerasis! O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų“. Tas paklausė: „Kokių?“ Jėzus atsakė:
Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk; gerbk savo tėvą ir motiną; mylėk savo
artimą kaip save patį. Jaunuolis tarė: „Aš viso to laikausi. Ko dar man trūksta?“ Jėzus atsakė:
„Jei nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet
ateik ir sek paskui mane“. Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasišalino, nes turėjo
daug turto.“ (Mt 19,16- 22)
Apibendrinimas po pasidalinimo
Šioje Evangelijos ištraukoje susipažįstame su savo bendraamžiu. Ypač jaunystėje mums kyla
daug prasmės klausimų. Dažniausiai į juos patys ieškom atsakymų, tačiau šiandien aplink
mus yra daug tiesų, dažnai būname pasimetę. Tikinčiam žmogui svarbu klausti Dievo,
kokia yra Jo valia. Jėzaus žodžiai mums atskleidžia, jog svarbu ne tik klausti, bet ir priimti
Dievo siūlomą kelią. Dažnai jis būna nelengvas, reikalauja pastangų ir ryžto. Tačiau tik
klausydami Dievo patarimo, galime tapti laimingais.

ANTRA UŽDUOTIS. FILMUOTA KATECHEZĖ.
TEMA: APIE ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ

Sesuo Dominyka (pažodinis tekstas iš filmuotos katechezės)
“Kada išgirstu šiuos žodžius „Jus aš draugais vadinu“ pirmiausia sau iškeliu
klausimą – su kuo tai man asocijuojasi. Ir pirmiausia pagalvoju apie savo draugus, kokie
jie man buvo. Jie buvo tie, kurie skirdavo man laiko, kurie mokėjo būti su manimi, kurie
nebijojo man paskambinti, į kuriuos galėjau kreiptis bet kuriuo metu. Į kuriuos galėjau
kreiptis klausdama patarimo ir pati jiems patardavau.

25

IV

IV

„Jus aš draugais vadinu“ man taip pat asocijuojasi, kad tai yra mokėjimas taip
pat džiaugtis kartu, tai yra mokėjimas dalintis gyvenimo tikslais, tuo, kuo mes degame.
Tačiau kitas klausimas, kurį aš sau užduodu – o kaip yra su Jėzumi? Juk Jis šiuos žodžius
taria: „Jus aš draugais vadinu“. Kaip aš galiu pažinti tai, ką Jis man pataria? Kur aš galiu
atrasti Jo patarimą man? Mes turime didžiulę dovaną – Jėzaus paliktą – Šventąjį Raštą – Jo
apreikštą, įgyvendintą Žodį mums. Šis Jo Žodis yra ypatingas laiškas mums. Laiškas, kurį
Jis kiekvieną kartą trokšta perskaityti mūsų širdims. Nežinau, kaip jūs, bet kai aš gaunu
laiškus iš ypatingų draugų – aš juos skaitau daug kartų. Mano veide blyksteli viltis, šypsena,
džiaugsmas, kartais taip pat
kyla klausimai, atsakymai.
Lygiai taip pat ir Jėzus,
dovanodamas mums
savo Žodį, trokšta mums
patarti įvairiausiuose mūsų
gyvenimo klausimuose.
Tačiau pažvelgus
į šią storą knygą, gali kilti klausimas, kaip aš turiu skaityti, nuo ko pradėti. Gali net mus
gąsdinti, nejaugi aš dabar turiu nuo pradžios iki galo ją perskaityti, kad rasčiau atsakymą.
Ko reikia man, kad aš atpažinčiau Jėzaus atsakymą? Jėzus yra taręs: „Jei turėtumėte
tikėjimą kaip garstyčios grūdą, galėtumėte kalnus kilnoti.“ Taigi kiekviena situacija mūsų
gyvenime gali atrodyti beviltiška, gąsdinanti, reikalaujanti iš mūsų didelės drąsos, tam tikro
apsisprendimo. Kai klausiu, aš turiu atpažinti Jėzaus atsakymą man. Visų pirma yra mano
tikėjimas, ar aš tikiu Jėzumi kaip draugu. Net tuomet , kai aš abejoju, labai svarbu tarti –
„Jėzau, padėk mano netikėjimui“. Taigi pirmasis žingsnis prisiliečiant prie Šventojo Rašto
– nuoširdus kreipimasis: „Jėzau, padėk mano netikėjimui, mano baimėj, mano neviltyje. Aš
tikiu, kad Tu esi čia su manimi.“ Tai – pirmasis žingsnis, po kurio svarbu, jei yra galimybė,
atsiversti tos dienos Evangeliją. Jeigu tokios galimybės nėra, pasirinkti Luko evangeliją,
Morkaus evangeliją ir tiesiog skaityti su atvira širdimi. Tai jokiu būdu nėra magiškas žingsnis,
kur mes atsiverčiam ir iš karto turėtų magiškai ateiti atsakymas. Labai svarbu atsivertus,
skaityti nuosekliai ir žiūrėti, kas vyksta mano širdyje, ką Jėzus nori man pasakyti, galbūt tai
nebus tiesioginis atsakymas – aš noriu dviračio ir nežinau, kokį modelį man rinktis – ne
apie tai eina kalba. Bet kaip man elgtis, kokia mano širdies nuostata turėtų būti, kaip aš
turėčiau mąstyti, kokios vertybes aš turėčiau rinktis. Taigi tokiu būdu skaitant su atvira
širdimi, Jėzus duoda mums atsakymą, Jis paliečia mūsų širdį ir protą. Tikrasis Šventojo
Rašto skaitymas veda prie mąstymo, tai verčia mane mąstyti, ką ir kodėl aš darau, ir veda į
gyvenimo pasikeitimą.
Taip pat šią draugystę galima būtų palyginti su degančia ugnimi. Kaip kiekvienoje

„Mes turime didžiulę dovaną –
Jėzaus paliktą – Šventąjį Raštą – Jo
apreikštą, įgyvendintą Žodį mums.“
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draugystėje tarp mūsų draugų atsiranda tam tikri mūsų panašumai: mes pradedame
svajoti, atsiranda viena kryptimi svajonės, galbūt net draugai, kurie padeda mums siekti
vieno tikslo. Taigi, tai yra degimas viena liepsna. Taip ir Jėzus mus kviečia per savo Žodį, per
bendravimą su Juo, per patarimo įsiklausimą, kviečia tapti kaip Jis: degti Jo meile, būti viena
liepsna su Juo. Ir kiekvieną kartą, kai mes dedame mažas pastangas – atsiverčiame Šventąjį
Raštą, laukiame atsakymo – tai yra tarsi mažų malkų dėjimas į šį laužą, mažų šakelių
dėjimas. Ir tokiu būdu mes tampame viena su Jėzumi, atspindime Jį savo draugams. Tai
nebūtinai – per Jo vardo kartojimą, bet per mūsų pasirinkimus: per atleidimą, išklausymą,
laiko dovanojimą veltui, taip pat per patarimą. Taip mūsų patarimas pradeda atspindėti
Jėzaus mintį, Jo Dvasią.
Šventojo Rašto skaitymo dažnumą galima būtų palyginti su draugyste. Kai mes
turime gerus draugus, kiek kartų per savaitę mes su jais susitinkame? Kiek dažnai mes
jiems paskambiname ir kiek dažnai mes sulaukiame jų skambučių ar jų sms žinučių? Aš
nekalbu apie laiškus paštu, kurie ateina. Brangiems draugams mes ne tik paskambiname,
su jais pasitariame, kažkur einame kartu, bet taip pat jie yra giliai mūsų širdyje. Jie yra ne
tik mintyse, bet ir giliai širdyje. Tai lygiai taip pat kalbant apie Šventojo Rašto, galima būtų
palyginti draugystę su Jėzumi. Koks Jis man draugas yra? Ar kaip tas, kad aš žinau, kad Jis,
kaip ir Šventasis Raštas yra, kažkur pas močiutę spintoje guli. Ar Jėzus yra man draugas
– tas, kai man Jis kažkuo naudingas, vartotojiškas santykis. Man čia dabar bėda, padėk

„Tikrasis Šventojo Rašto skaitymas veda prie
mąstymo, tai verčia mane mąstyti, ką ir kodėl aš
darau, ir veda į gyvenimo pasikeitimą.“
man. Turiu išlaikyti gauti dešimt iš kontrolinio, ai, nu gerai, atsiversiu, paskaitysiu. Ne toks.
Jei Jėzus man yra tikras draugas, tai laikas, skirtas Jam, tai nėra praradimas, bet tikro laiko
atradimas, tai gali būti maži mūsų įsipareigojimai. Visų pirma, stengtis bandyti išgirsti, kai jis
skaitomas per Mišias. Nežinau, kaip jums, bet man kartais taip būna: „aaa, apie ką čia buvo,
ar tu girdėjai? Nebeatsimenu.“ Vadinasi, aš tikrai nebuvau tame susitikime su Juo. Tai visų
pirma – mokytis išgirsti, ką jis nori man pasakyti per Šv. Mišias, kai yra skaitomi skaitiniai.
Nes tas laiškas, kurio aš laukiu, jis yra man brangus ir aš nešioju širdy. Kitas momentas –
jeigu Jis yra išties ypatingas mano draugas, reikia skirti penkias minutes ryte ar vakare, kai
namuose visi nurimsta. Todėl viskas priklauso nuo to, koks draugas Jis yra man. Jeigu aš
Jį atrandu kaip draugą, kaip ištikimą draugą, tai laikas nebus praradimas. Mes atrandame
visiškai naujai ir Jį, ir save, ir viską, ką mes turime visiškai kitoje šviesoje.“
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TREČIA UŽDUOTIS.
KŪRYBINIS PASIŪLYMAS

I pasiūlymas. Patarimo grupės.

IV

Grupės nariai pasidalina į mažas grupeles. Svarbu, kad grupelės būtų toliau viena
nuo kitos, joms niekas netrukdytų. Kiekvienas dalyvis grupelėje iškelia sau rūpimą klausimą,
jei reikia, pristato situaciją. Tada klausiantysis nebegali nieko sakyti, tik klausyti. Kiti
grupės nariai trumpai, neišsiplėsdami, pataria jam. Tokiu būdu grupėje pasidalina visi. Po
pasikalbėjimo grupelėse būtų gerai visiems susirinkti į didelę grupę ir (glaustai) kiekvienam
įvardinti, ką gavo, patyrė šioje patarimo grupelėje vienu žodiu (pvz.: patarimas, atvirumas,
pažinimas ir pan.)
II pasiūlymas. Rašyti savo laišką Dievui.
Visiems dalyviams vadovas paruošia laiškinio popieriaus ir vokų bei rašymo
priemonių. Užduoties tikslas – parašyti Dievui laišką, kuriame kiekvienas iškelia sau labai
rūpimą klausimą Dievui. Rašymo metu galima klausytis ramios muzikos: klasikos, Taize
giesmių ar meditacinės muzikos. Pabaigus rašyti laišką, kiekvienas jį įdeda į voką, užklijuoja
ir užrašo savo vardą, pavardę ir adresą. Užduotis baigiama vadovo paskatinimu įsipareigoti
labiau klausytis Dievo Žodžio sekmadienio Šv. Mišių metu, padrąsinimu kuo dažniau
skaityti Dievo Žodį. Vadovas surenka visų laiškus, pažadėdamas, jog jie bus saugomi ir
išsiunčia juos kiekvienam dalyviui pasibaigus LJD 2013 ar išdalina kelionės iš LJD 2013 metu.

KETVIRTA UŽDUOTIS.
MALDA

>> Lietuvos jaunimo dienų 2013 malda (pagal Jn 15, 1-17) žr. 5 psl.
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Draugas, kurio galiu klausti patarimo
DIEVO ŽODIS
Štai vienas jaunuolis prisiartino prie Jėzaus ir paklausė: „Mokytojau, ką gera turiu daryti,
kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“ 17 Jis atsakė: „Kam manęs klausi apie gera? Vienas tėra
Gerasis! O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų“. 18 Tas paklausė: „Kokių?“ Jėzus atsakė:
Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk; 19 gerbk savo tėvą ir motiną; mylėk
savo artimą kaip save patį. 20 Jaunuolis tarė: „Aš viso to laikausi. Ko dar man trūksta?“ 21
Jėzus atsakė: „Jei nori būti tobulas, eik, parduok ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį
danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane“. 22 Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs
pasišalino, nes turėjo daug turto. (Mt 19, 16-22)
16

KATECHEZĖ: ŠIANDIEN AŠ IŠGIRDAU, SUPRATAU, SUŽINOJAU
1.

2.

3.

LJD 2013 MALDA
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V susitikimas –

Draugas, kuris mane išgelbsti
“Kelkis ir eik” (plg. Mk 10, 49-52)
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PIRMA UŽDUOTIS.
DIEVO ŽODIS ĮVADUI
„Taip jie ateina į Jerichą. O iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minia iš
Jericho, aklas elgeta Bartimiejus (Timiejaus sūnus) sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jėzus
Nazarėnas, jis pradėjo garsiai šaukti: „Dovydo Sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs!“ Daugelis
jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ Jėzus
sustojo ir tarė: „Pašaukite jį“. Žmonės pašaukė neregį, sakydami: „Drąsos! Kelkis, jis tave
šaukia“. Tasai, nusimetęs apsiaustą, pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. Jėzus prabilo į jį: „Ko
nori, kad tau padaryčiau?“ Neregys atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!“ Tuomet Jėzus jam
tarė: „Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave“. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu.“
(Mk 10, 46 -52)
Apibendrinimas po pasidalinimo
Šioje Evangelijos istorijoje susitinkame neregį. Liga yra tokia būsena, kai mums yra
reikalinga kito pagalba. Dažnai ir mes pakliūvame į bėdą dėl savo ar kitų vidinio aklumo:
tiesos nematymo, klaidingų troškimų. Tai turime priimti, kaip savo tikrovę, kurią paveldime
nuo pirmųjų tėvų Ievos ir Adomo. Tačiau Dievas nesukūrė mūsų kančiai, o Jėzus atėjo
būtent tam, kad iš šios ligos nelaisvės mus išvaduotų.

ANTRA UŽDUOTIS. FILMUOTA KATECHEZĖ.
TEMA: APIE ATPIRKIMĄ

Brolis Paulius Vaineikis OFM
„Sveiki sveiki sveiki!
Sveikinimai Jums visiems iš Pakutuvėnų. Esame tokioj eschatologinėj vietoj, Pakutuvėnų
kapinaitėse, mes galim kalbėti apie tai, kodėl mes turime kalbėti apie atpirkimą.
Kartais kyla toks klausimas. Sako: „Jėzus, Jėzus – tau reikia Jėzaus. Jėzus atpirko
tave.“, klausimas – ar aš jo prašiau. Gal tu jo ir neprašei. Bet Viešpats, kuris ir tave ir mane
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sukūrė, žinojo tavo ir mano bėdą – tą nuodėmę, tą puikybės šaknį, kad ji daro mane
nuodėmės vergu. Iš tos vergystės reikėjo kažkokios jėgos, kad ji mane iš jos ištrauktų.
Aš iki 19 metų nepažinojau Jėzaus. Su manim vyko tie patys dalykai kaip ir su
mano bendraaamžiais. Kai aš galvojau, kad pats esu savo gyvenimo Viešpats, kad daugelį
dalykų galiu kontroliuoti. Atsitiko taip, kad aš norėjau tikrai gerų dalykų – čia ir dabar turėti
pinigų ir galimybių
pasiekti viską.
Pasidaviau bizniui
– aišku, tas biznis
man žadėjo daug
pinigų ir nereikėjo
daug uždarbiauti. Mano mama tiesiai šviesiai sakė man: „Vaikeli, nebūk spekuliantas“. Aš
buvau daugiau spekuliantas negu biznierius. Gavosi taip, kad kai aš turėjau labai daug
pinigų, pats pagal specialybę dirbau siuvėju, į darbą, kur aš dirbau, atėjo du policijos
pareigūnai ir sako: „Einame į mūsų automobilį – reikia pašnekėti.“
Taip mano gėris, mano sukurtas pasaulis, mano geri troškimai atsisuko prieš
mane kaip blogis ir didelė nelaimė. Aš tikrai nenorėjau nei patekti į kalėjimą, nei ką nors
apgauti, paprasčiausiai gavosi taip, kad aš įsisukau, ir kaip sako apaštalas Paulius: „aš
padariau tą blogį, kurio aš nenorėjau daryt“. Pasirodo, mano draugai plėšdavo parduotuves
ir man atnešdavo įvairiausias prekes, kurias aš, pats to nežinodamas, realizuodavau. Man
buvo toks labai sunkus laikotarpis. Tai buvo juoda savaitė – reikėjo laukti. Aš nežinojau
pas ką kreiptis, nes Dievo mano gyvenime nebuvo. Aš tik viena mąsčiau: kaip man išsisukt
iš tos esamos padėties, kas galėtų mane išgelbėti, kas galėtų mane išpirkti, išsukti iš tos
esamos nuodėmingos padėties. Ir štai viskas staiga pradėjo keistis. Praėjo pora dienų po
šito tardymo ir aš gaunu skambutį vakare į savo namus ir į mane rusiškai kreipiasi: „Ar jūs
toks ir toks, prašom ryt ruošiatės išvykti į tarybinę kariuomenę.“ Man tai buvo toks didelis
džiaugsmas. Tada buvo paskutiniai karo Afganistane metai. Nemažai jaunuolių iš Lietuvos
buvo siunčiami ten. Aš turėjau gerą sportinę formą, mokėjau muštis ir taip toliau, man
taip atrodė. Aš galvojau: „Va, mane paima į kariuomenę, gal į Afganistaną, pasižymėsiu
ten, ir aš žinau, kad didvyrių neteisia.“ Ir su tokia nuostabia nuotaika važiuoju aš į tarybinę
kariuomenę. Mano nusivylimui, manęs neišsiuntė į jokias karo zonas, į jokius Afganistanus,
mane pasiuntė kasti griovių ir remontuoti sugriuvusių namų. Buvo tokie vadinami
statybiniai bataljonai. Mums ten net ginklo neduodavo. Kirto per mano vyrišką ambiciją,
bet galvoju: „Hm, vis geriau nei kalėjimas ar teismas.“ Tenais trejetą mėnesių išbuvęs aš
„apsiuosčiau“ kas ir kaip, pastebėjo mano šiokius tokius talentus, pradėjau dirbti dailininku,
bet po trijų mėnesių aš gavau telegramą iš Lietuvos, kad mirė mano mama. O konkrečiau,
kai aš sužinojau – mano mama nusižudė. Man tai buvo toks smūgis, tokia trauma. Grįžau

„Aš tik viena mąsčiau: kas galėtų
mane išgelbėti, mane išpirkti.“

V
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į Lietuvą, palaidojau savo motiną. Mano mama buvo labai sąžininga moteris, buvo jinai
mokytoja, mokino mane tiktai sąžiningų ir gerų dalykų. Kai ji numirė, mano nuostabai,
po keletų dienų ją visi užmiršo. Ir aš iškėliau sau tokį klausimą: „Tai ką, ir aš mirsiu ir
mane pamirš ir viskas? Ne, aš taip kaip mano mama gyventi nenorėčiau.“ Tada man
iškilo toks klausimas – kokia gyvenimo prasmė? Ir su tokia mintim grįžau į kariuomenę
ir kariuomenėj paišydamas tokį didelį paveikslą prie manęs priėjo toks rusas darbininkas.
Ir jis sako: „Tu darai grožį, vadinasi tavyje yra graži siela“. Man taip keistai pasirodė – apie
ką jis čia kalba. Paskui jis man sako – o tu ar į Dievą tiki? Aš jam sakau: „Dievo nėra“. O jis
sako – „Tu neskubėk sakyti, kad Dievo nėra. Matai, minios žmonių tarsi upės eina ir juos
kviečia – einam paskui mus, nes mes žinom, kur yra tiesa. Tu sustok, palipk biški aukščiau
ir pamatysi, kad ten, kur jie eina, nėra nei tiesos, nei ateities.“ Tą akimirką su manim atsitiko
toks įdomus momentas – aš gavau tokį didelį šviesos sprogimą viduje. Ir toje šviesoje tarsi
kas būtų mano 19 metų gyvenimą kaip pagreitintą filmą pertraukęs ir parodė mano visą
praeitį. Paskui, kai aš bandžiau atgaminti, ką aš mačiau, tai visa, ką mes galime įvardinti
nuodėme. Tai visa, nuo ko mane atpirko Jėzus.
Viešpats man leido ir nusidėt, ir suklyst, kol galiausiai per tas klaidas, per
nuodėmes, aš supratau paprastą dalyką – kad Viešpats kviečia mane į kunigystę, į
vienuolystę. Ne tai, kad Jam reikia eilinių samdinių, eilinių kunigų, bet – Jisai sako – man
reikia draugų. Čia kaip repinis gabalas: „Man nereikia vergų, man nereikia tarnų, man tik
reikia reikia ištikimų draugų. Amen. Aleliuja! “

TREČIA UŽDUOTIS.
KŪRYBINIS PASIŪLYMAS

I pasiūlymas. Pasidalinimas savo patirtimi.
Grupės nariai pasidalina po du ir papasakoja vienas kitam apie savo gyvenimo situaciją,
kai sulaukė pagalbos iš kito ar kitų. Po to visa grupė susirenka kartu ir vadovas pabaigia
apibendrinimu: kiekvienas mūsų esame sulaukę pagalbos, kurios mums labai reikia, iš kito.
Ką šiandien galvojame apie tą situaciją, ką jaučiame tiems žmonėms, kurie mums padėjo?
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II pasiūlymas. Atpirkimo kryžius.
Grupė kartu pasidaro kryžių (iš medžio, storesnio popieriaus, audinio ar pan.) Jei trūksta
laiko, vadovas jau gali būti padaręs kryžiaus „karkasą“ iš medžio ar storesnio popieriaus, o
grupė tik mažu darbeliu padaro jį „savo“ (pavyzdžiui, visi gauna po teptuką ir padaro po
potėpį, arba priklijuoja spalvotą lapelį ar iškarpą iš žurnalo ar laikraščio).
Kiekvienas pagalvoja ir parašo, kurioje vietoje jis dar nelaisvas, iš kokių bėdų, problemų,
sunkumų jį reikia išvaduoti. Tada kiekvienas savo raštelį pritvirtina prie kryžiaus: prie
medinio – su vinimis, prie popierinio ar medžiaginio – su adatėlėmis. Baigiama bendra
malda. Kiekvienas grupės narys ištraukia po vieną raštelį ir meldžiasi ta intencija. Atsakoma
bendru atliepu.

V
KETVIRTA UŽDUOTIS.
MALDA

>> Lietuvos jaunimo dienų 2013 malda (pagal Jn 15, 1-17) žr. 5 psl.
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Draugas, kuris mane išgelbsti
DIEVO ŽODIS
Taip jie ateina į Jerichą. O iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho, aklas
elgeta Bartimiejus (Timiejaus sūnus) sėdėjo prie kelio. 47 Išgirdęs, jog čia Jėzus Nazarėnas, jis
pradėjo garsiai šaukti: „Dovydo Sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs!“ 48 Daugelis jį draudė, kad
nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ 49 Jėzus sustojo ir tarė:
„Pašaukite jį“. Žmonės pašaukė neregį, sakydami: „Drąsos! Kelkis, jis tave šaukia“. 50 Tasai,
nusimetęs apsiaustą, pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. 51 Jėzus prabilo į jį: „Ko nori, kad tau
padaryčiau?“ Neregys atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!“ 52 Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo
tikėjimas išgelbėjo tave“. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu. (Mk 10, 46-52)
46
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“Nė aš tavęs nepasmerksiu” (Jn 8, 11)
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PIRMA UŽDUOTIS.
DIEVO ŽODIS ĮVADUI

„Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės
rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė moterį,
sugautą svetimaujant. Pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį: „Mokytojau, ši moteris buvo
nutverta svetimaujant. Mozė mums Įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką
pasakysi?“ Jie tai sakė, spęsdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs
ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė: „Kas iš jūsų
be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę,
jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Pagaliau liko vienas Jėzus
ir ten stovinti moteris. Atsitiesęs Jėzus paklausė: „Moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs
nepasmerkė?“ Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie“. Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir
daugiau nebenusidėk.“ (Jn 8,1-11)
Apibendrinimas po pasidalinimo
Šioje Evangelijos ištraukoje mes susitinkame nusidėjėlę ir teisiuosius. Šiandien mūsų
aplinkoje į nusikaltusius žmones jau nebemėto akmenų, tačiau tam tikra širdies nuostata
dažnai nemažiau skaudina ir žeidžia. Jėzus mums atskleidžia tiesą apie kiekvieną mūsų:
kiekvienas esame nusidėjėlis. Jeigu priimsime šią tiesą apie žmogaus nuodėminingumą,
silpnumą, tai bus lengviau priimti kitus žmones, Dievo atleidimą, atleisti sau ir taip keisti
savo gyvenimą.

ANTRA UŽDUOTIS. FILMUOTA KATECHEZĖ.
TEMA: APIE IŠPAŽINTĮ

Kunigas Virgilijus Poškus
„Su šypsena drįstu kreiptis broliai ir seserys, mieli klausytojai,
iš tikrųjų mes šiandien pakalbėsim apie draugystę ir išpažintį. Galėtume truktelt pečiais ir
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paklaust – kodėl, ką bendro turi draugystė ir išpažintis? Ir Šventasis Raštas susisieja su mūsų
patirtim – nerasim nei vieno vaiko, nei vieno jauno žmogaus, nei vieno suaugusio žmogaus,
kuris ryžtųsi ar norėtų gyventi be draugų. Žinoma, surasim žmonių, kurie yra stipriai
nukentėję nuo draugų: apgauti, įskaudinti, palikti, išduoti, tačiau giliai širdy jie trokšta
gyventi kartu su draugais. Juk žiūrėkim, Pradžios knygoj, ką sako Šventasis Raštas – sako,
kad negera būti vienam ir šitas negerumas nėra susijęs tiktai su vyro ir moters santykiais.
Jis yra susijęs su tuo, kad žmogus yra sukurtas bendrystei, nes jis yra sukurtas pagal Dievo
paveikslą ir panašumą.
Kai vaikystėj mokėmės katekizmo pagrindus, tam, kad išpažintis būtų gera,
sužinojome paprastus 5 punktus.
Pirma,
reikia atsiminti
savo nuodėmes.
Juk ką labiausiai
mes vertiname
savo draugystėj?
Ogi tuos prisiminimus, kaip kartu esame kažką darę. Ir kaip liaudies išmintis byloja, kada
tampama gerais draugais – tada, kai kartu suvalgom kelis kilogramus druskos. Teisingiau
sakant, kaip nepaprastai daug laiko ir užsiėmimų esame praleidę kartu. Tačiau veikdami
kartu, kiekvienas esame pastebėję, kad stokajame išminties ar patirties ir net nenorom
įskaudinam šalia esantį žmogų: ar pasišaipymą priima ne taip, ar tiesiog stengiamės
patraukt per dantį ir vėl užgaunam.
Antra sąlyga, kad išpažintis būtų gera – po pirmos prisiminti – antra yra gailėtis.
Gailėtis, tai reiškia – suvokti, kokia yra tiesa. Sakykit, už ką labiausiai vertinam draugus? Juk
labiausiai vertinam draugus ne už tai, kad jie yra patys geriausi. Juk ar klasėj, ar darbovietėj,
ar kieme galim drąsiai pastebėt, kad gabesnių žmonių ar sporte, ar moksle, jų iš tiesų yra
daugiau. Tačiau labiausiai vertinam savo draugus už ištikimybę. Už tai, kad jie sugeba grįžti
ir pasakyti, kokia yra tiesa. Ir štai kodėl, ta antroji dalis yra nepaprastai svarbi – gailėtis, tai
yra suvokti, kokia yra tiesa.
Trečioji dalis yra pasiryžti nebenusidėti. Drįstu priminti, kad pasiryžimas nėra
pasižadėjimas. Jeigu kas ima paskolą iš banko, tai jis rašo pasižadėjimą. Tai reiškia, jei aš šitos
sąlygos neišpildysiu, ateis iš banko darbuotojai ir atims turtą, kuriuo laiduoju. Dievas nesako,
kad jeigu aš sulaužysiu pasiryžimą, ateis ir nusuks man sprandą. Gink Dieve, ne. Jis sako, kad
tu norėdamas pasitaisyt, turi dėti pastangas. Tai reiškia labai konkrečiai ir praktiškai klausi
– kad jeigu ta pati situacija kartosis dar kartą – ką konkrečiai kitaip darytum. Pavyzdžiui,
kalbėsies su draugu ir norėsi pasirodyti geresnis ir staiga tą pasakojimą, kuris iš tikrųjų
yra įvykęs tavo gyvenime, imsi ir papuoši nebūtais elementais. Tiesiog, kad pasirodytum

„Tačiau labiausiai vertinam savo
draugus už ištikimybę. Už tai, kad jie
sugeba grįžti ir pasakyti, kokia yra tiesa.“
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geresnis ar, kad liežuvis taip susisuko.
Ketvirtas momentas yra atlikti išpažintį. Tai reiškia imti ir padaryti tai, kas privalu
– prisipažinti. Ne kartą mes esame pastebėję ir girdėję ir patys sakom, vis tik norisi, kad
mums draugai pasakytų, kad esam brangūs. Tai gali būti gimtadienis ar kokia kita proga,
tačiau pasakymas ar išreiškimas to, ką kiekvienas turime savo širdy yra nepaprastai svarbus.
Juk tas pats Šventasis Raštas Jono evangelijoje labai aiškiai pasako, koks yra tas mūsų
krikščioniškas gyvenimas ir dvasingumas: ten yra parašyta juodu ant balto – žodis turi tapti
kūnu. Kitaip sakant, tai, ką mąstau savo širdy, tai, ką turiu savo galvoj, turiu kartas nuo karto
imti ir pasakyti savo draugams.
Ir penktoji išpažinties dalis yra atsilyginti ir taisytis. Su kuo galėtume palyginti
nuodėmę? Nuodėmę galėtume palyginti su duobe. Tai reiškia, padarau nuodėmę ir
iškasu duobę. Atsilyginimas reiškia, kad sugrįžtu prie padarytos duobės ir ją užkasu. Kaip
konkrečiai taip atrodo? Pavyzdžiui, apkalbu savo draugą ir suvokiu, kad padariau žalą jam.
Primenu, kad apkalbėjimas yra teisingų dalykų išpasakojimas žmonėms, kuriems nereikia
žinoti. Šmeižtas yra neteisingų dalykų
išpasakojimas. Reiškia, kad sugalvoju,
iš piršto išlaužiu ir papasakoju
nebūtus dalykus. Ir štai žiūrėkim,
jei mes įsiveliam į apkalbas, aš turiu
sugrįžti ir paklausti – ką reiškia atsilyginti? Tai reiškia, kad vėl susitikus su tais žmonėmis
turiu pasistengti iškelti ne vien silpnybes to žmogaus, bet ir gerąsias savybes.
Vienas iš dažniausiai Jėzaus minimų žodžių, teiginių, kurie asmeniškai mane
visada stebina, yra nuolatinis sakymas NEBIJOK ir tarimas tai vyrams. Juk atrodo, kad
stengiamės padaryt viską, jog neparodytume, jog turim baimės. Tačiau Jėzus puikiai žino
žmogaus širdį ir aiškiai suvokia, kad reikia turėti nepaprastai daug drąsos, kad nebijotume
būti gerais žmonėmis. Štai kodėl nesvarbu, kas nutiktų mūsų gyvenime, kokia nuodėmė
susisuktų į mūsų širdį, nebijokime tos nuodėmės širdy parodyti Jėzui. Jėzus ateina ne tam,
kad pasmerktų, bet kad sakytų: „NEBIJOK, kelkis, bandyk dar kartą.“ Jeigu mes savo širdy
turėsim baimę, ir paprastai su baime ateina nenoras parodyti savo silnųjų savybių. Bet
žiūrėkim, draugystė yra būtent ta vieta, kur aš būdamas silpnas galiu remtis savo draugu.
Štai kodėl Jėzus ir kviečia mus visus į labai artimą draugystę. Juk malda yra ne kas kita kaip
nuoširdus pokalbis su Dievu – nieko nepasiliekant sau, o juk to labiausiai širdy ir trokštam,
kad turėtume tokių draugų, kuriems galėtume net savo paslaptis patikėti, žinodami
ir nebijodami, kad mus atstums ar nuo mūsų nusigręš. Dievas visada veržiasi į mūsų
gyvenimą sakydamas: „Nenuleisk rankų, nenusigąsk, nebijok. Leisk kad išgydyčiau, leisk kad
padėčiau, priimk atleidimą. Pradėk iš naujo.“ Amen.

„NEBIJOK, kelkis, bandyk
dar kartą.“
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TREČIA UŽDUOTIS.
KŪRYBINIS PASIŪLYMAS

I pasiūlymas. Nupiešti nuodėmę.
Vadovas paruošia priemones piešimui. Kiekvienas nupiešia, kaip įsivaizduoja nuodėmę.
Baigiama darbų pristatymu ir aptarimu.
II pasiūlymas. Apibrėžimas – asociacija.

VI

Visi gauna popieriaus ir rašymo priemonę. Ant popieriaus gali būti iš anksto parašyta
sakinio pradžia (atspausdinta) „Man nuodėmė yra ...“. Kiekvienas turi parašyti savo
nuodėmės apibrėžimą. Geriausia naudoti asociacijos būdą: „Man nuodėmė yra kaip ...“. Po
tam tikro laiko, skirto rašymui, visi grupėje perskaito savo apibrėžimus. Jeigu dalyviams kyla
klausimų dėl išsakytų minčių, galima padiskutuoti.
III pasiūlymas. Akmenų krūva.
Vadovas iš anksto prirenka skirtingo dydžio akmenų ir sudeda juos į krūvą rato viduryje.
Kiekvienas dalyvis peržvelgia savo sąžinę, gali užsirašyti savo mintis. Tada kiekvienas pasiima
po akmenį ar kelis akmenis ir juos nešiojasi su savimi visada tam tikrą laiką. Akmenys
turi būti padėti sutartoje vietoje: po išpažinties ar atgailos maldos. Tinka naudoti prieš
susitaikinimo pamaldas kaip įvadas (pavyzdžiui, naudoti ryto maldos metu, tada dalį
dienos vaikščioti, tada švęsti susitaikinimo sakramentą, akmenis palikti ir vakaro maldos
metu apmąstyti naštą, kurią patys savanoriškai prisiimame ir nešiojamės).

KETVIRTA UŽDUOTIS.
MALDA

>> Lietuvos jaunimo dienų 2013 malda (pagal Jn 15, 1-17) žr. 5 psl.
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Draugas, kuris atleidžia
DIEVO ŽODIS
Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. 2 Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie
jo, o jis atsisėdęs juos mokė. 3 Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė moterį, sugautą
svetimaujant. Pastatė ją viduryje 4 ir kreipėsi į jį: „Mokytojau, ši moteris buvo nutverta
svetimaujant. 5 Mozė mums Įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką
pasakysi?“ 6 Jie tai sakė, spęsdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs
ėmė pirštu rašyti ant žemės. 7 Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė: „Kas iš
jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“. 8 Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. 9
Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Pagaliau liko
vienas Jėzus ir ten stovinti moteris. 10 Atsitiesęs Jėzus paklausė: „Moterie, kur jie pasidėjo?
Niekas tavęs nepasmerkė?“ 11 Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie“. Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs
nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“. (Jn 8, 1-11)
1
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VII susitikimas –

Draugas, kuris kviečia kartu švęsti
“Jei nevalgysite ir negersite” (plg. Jn 6, 53)

VII
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PIRMA UŽDUOTIS.
DIEVO ŽODIS ĮVADUI

„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per
amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“. Tuomet žydai ėmė
tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!“ O Jėzus jiems
kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite
jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi
amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano
kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje,
ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane
valgo, gyvens per mane. Štai duona, nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė
ir mirė. Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius“. (Jn 6, 51-58)
Apibendrinimas po pasidalinimo
Šioje Evangelijos ištraukoje Jėzus apie save kalba kaip apie maistą, Jis kviečia mus Jį valgyti.
Turbūt tai stebina ne tik žydus, bet ir mus: kaip galima kitą valgyti? Tačiau Jėzus save vadina
duona, nužengusia iš dangaus. Ir tai jau yra mums priimtina, suprantama. Jėzus atiduoda
save – savo kūną ir kraują mums, kad turėtume gyvybės, turėtume gyvenimą, gyventume
per amžius.

ANTRA UŽDUOTIS. FILMUOTA KATECHEZĖ.
TEMA: APIE ŠVENTAS MIŠIAS

Brolis Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus CSJ
„Jėzus kviečia mus į šventę, į puotą, į vakarienę – nes Eucharistija yra puota, Jo
iškelta mums. Ką tai reiškia? Žiūrėkit, jeigu susidraugauji su kokiu žmogumi, iš tikrųjų gera
su juo būti. Bet to neužtenka. Reikia kažko daugiau. Ir tu iš tiesų suvoki, kad iš tikrųjų esi
draugas, kai tave tave pakviečia į namus, kai tave pakviečia į šventę, pavyzdžiui, į gimtadienį.
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Jeigu tavęs nekviestų į gimtadienį, nors jūs puikiai sutariate: krepšinį žaidžiate kartu, pašto
ženklus kolekcionuojate, į kiną einate kartu, o pakviestų kitus – kiltų įtarimas, kad aš
nesu toks artimas draugas, jeigu kitus pasikviečia, o manęs – ne. Vadinasi, pakvietimas
į savo namus, o ypač į šventę, reiškia, kad tu iš tikrųjų esi mano draugas, iš tikrųjų esi
man brangus. Todėl ir Jėzus mus kviečia, todėl mes iš tiesų esame Jo draugai, esame
Jam brangūs. Jis kviečia mus ne tarnauti, Jis ir sako – nebevadinu jūsų tarnais, vadinu jus
draugais. Jis susodina mus ir Kristaus asmenyje ateina mums patarnauti, mums padalina
paties didžiausio delikateso mūsų širdžiai – savęs paties, savo meilės.

VII

Šventos Mišios – Eucharistija: kas tai per daiktas?
Tai – puota, vakarienė. Jėzus mus kviečia į vakarienę. Ne šiaip kokią vakarienę –
kviestinę, kaip, pavyzdžiui, būna verslo vakarienė, reikalų tvarkymo vakarienė. Ne, Jis kviečia
į meilės vakarienę. Vadinasi, kad mes galėtume dalyvauti šioje vakarienėje, mes turime būti
įsimylėję Kristų ir leistis, kad Jis mus mylėtų.
Į šitą vakarienę Jėzus mus kviečia todėl, nes mus myli. Ten iš tikrųjų prasitęsia
paskutinė vakarienė, kur Jėzus buvo pasikvietęs savo mokinius. Paskutinė Jo vakarienė prieš
išeinant iš šio pasaulio, prieš atiduodant savo gyvybę už juos, už mus ant kryžiaus. Tai –
labai nepaprastas metas: paskutinė vakarienė. Reikia tiktai pagalvoti ir įsivaizduoti. Paskutinį
kartą mylimas mokytojas su savo mylimais mokiniais susitinka: kiekvienas žodis, kiekvienas
gestas, kiekviena smulkmena turi nepaprastai svarbią reikšmę.
Nes maistas visų pirma yra atgaivinimas, mūsų kūno atgaivinimas – įprastas
maistas, kurį mes valgome. Jeigu mes jo nevalgome – iš pradžių gal mes gerai jaučiamės,
nes pabadauti irgi sveika – tačiau jeigu ilgiau nevalgytume, matytume, kad mes silpstame,
kad mūsų atmintis nebeveikia, kad mes jau tampame zombiai, nebe žmonės. Jėzus nori
atgaivinti mūsų kūną, pirmiausia Jis nori atgaivinti mūsų širdį, dvasią, gebėjimą mylėti. 		
Paprastas maistas
atgaivina mūsų
kūno galias, kad
mes galėtume savo
kūnu dirbti, mylėti,
reikšti savo mintis,
jausmus, idėjas, kažką kurti, kažką daryti. Jėzus atgavina mūsų širdį, kad galėtume mylėti vis
stipriau. Ir todėl Jis maitina mus savimi. Nes Jis, būdamas ne tik žmogus, bet ir Dievas, yra
Meilė. Pirmajame Jono laiške, jis rašo, kad Dievas yra meilė, Jis yra šviesa. Vadinasi, Jėzus –
įsikūnijęs Dievas yra įsikūnijusi meilė. Jo kūnas, kurį Jis mums duoda valgyti ir Jo kraujas, kurį
Jis mums duoda gerti, yra meilė. Vadinasi, užvalgę meilės, atsigėrę meilės, mes turėtume
tapti meile, turėtume tapti panašūs į Jį, būti atgaivinti tos meilės. Rašo Petras savo laiške

„Jėzus atgaivina mūsų širdį, kad
galėtume mylėti vis stipriau.“
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„kad taptume Jo dieviškosios prigimties dalininkais“. Dieviškosios prigimties, kuri yra meilė,
kad taptume meilės prigimties dalininkais. Mes puikiai žinome, kad mes nesame meilė. Mes
tik kartais mylime. Deja. Bet kai mylime, žinome, kokie esame laimingi. Ypač tada, kai mūsų
mylimas žmogus mus irgi myli. Kuo labiau mylime, tuo labiau esame laimingi. Todėl ir Jėzus
mus vis kviečia ir kviečia į šitą vakarienę, meilės puotą, kad mes taptume vis laimingesni, vis
labiau Jį mylėdami. Ir puikiai žinotume, kad esame Jo mylimi.
Žinoma, galima klausti savęs, kodėl taip yra sunku eiti į Mišias? Kodėl yra
nuobodu, kartais ir bloga darosi, ateini į tą bažnyčią: pro vieną pusę įeina, pro kitą išeina, ta
Evangelija, nors tūkstantį kartų girdėta, nieko nebeatsimeni, ką kunigas sakė. Kodėl taip yra?
Greičiausiai todėl, kad mes gyvename tokiose visuomenėje, vaizdo kultūroje, kurioje esame
persisotinę garsų, vaizdų, įvairių mūsų juslių audrinimo. O Mišios yra labai santūrus dalykas,
iš tikrųjų – net skurdus.
Norėdami tikrai dalyvauti, mes turime peržengti save, savo žmogiškąją patirtį,
nes toji puota vyksta tikėjimo plotmėje, o tikėjimas yra dvasinis dalykas. Vadinasi, mes
nuobodžiausime tol, kol mes pasiliksime išoriniuose dalykuose, kuomet mes matysime,
kaip žmonės apsirengę, ką jie veikia, žiūrėsime į kunigą, ką jis šiandien pasakė, gal
nusišnekėjo. Tai yra paviršius. Mums reikia nerti į gelmę, anapus ženklų. Anapus to, ką mato
mūsų akys, ką girdi mūsų ausys, ką uodžia mūsų nosys, kad galėtume širdimi, savo dvasine
gelme paliesti Jėzaus širdį, Jėzaus dvasinę gelmę.
Dar vienas svarbus dalykas, kad mes negalime tiesiog ateiti į Eucharistiją ir
joje tiesiog dalyvauti. Tai yra meilės susitikimas: kiekviena detalė turi prasmę. Kad mes
suprastume tai, mes turime perskaityti instrukciją, kaip naudotis Eucharistija. Ir tokią
instrukciją Jėzus davė savo mokiniams per paskutinę vakarienę. Yra keturi evangelistai, kurie
aprašė tą įvykį. Pirmieji trys, vadinamieji sinoptikai, parašė svarbiausius Jėzaus žodžius: „Tai
yra mano kūnas, tai yra mano kraujas“, na, dar pasako vieną kitą smulkmenėlę, kuri, iš tiesų,
nėra pati svarbiausia. Jonas, mylimasis Jėzaus mokinys, jis įdėmiai klausėsi, ką Jėzus kalbėjo ir
ištisus penkis skyrius savo Evangelijoje perduoda tai, ką Jėzus kalbėjo: apie naująjį įsakymą,
apie šventąją Dvasią ir būtent tos Jėzaus kalbos mums paaiškina, kaip mes turėtume
gyventi Šventąja Eucharistija. Todėl, jeigu jūs norite tikrai savo širdimi panirti į Jėzaus širdį,
anapus to, ką mūsų akys regi, ką mūsų juslės junta, reikia gilintis į Jono 13-17 skyrius.
Būtent toje šviesoje, kai jis aiškina, kaip išgyventi Eucharistiją, kaip susitikti su Jėzumi
Eucharistijoje, nes tai yra meilės puota. Per tas kalbas paskutinėje vakarienėje mums rodo,
kaip mes turime mylėti, kaip mes turime priimti Jo meilės įsakymą. Bet mūsų širdyje kažkas
vyksta – tampa vienu kūnu, vienu troškimu, viena meile.
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VII

TREČIA UŽDUOTIS.
KŪRYBINIS PASIŪLYMAS

I pasiūlymas. Agapė.
Vadovas dalyvių paprašo į susitikimą atsinešti maisto. Dalyviai patys paruošia vaišes. Tačiau
šioje puotoje yra viena taisyklė: pats negali valgyti, tik maitinti kitą. Po vaišinimosi vyksta
aptarimas. Kas yra valgymas? Ar tai tik kūno pastiprinimas? Evangelijoje Jėzus dažnai
vaizduojamas prie stalo. Kodėl? Ką ši patirtis leido man suprasti?
II pasiūlymas. Spaudos konferencija apie Šv. Mišias.

VII

Vadovas į susitikimą pakviečia kunigą ir visiems dalyviams paruošia lapus su Šv. Mišių
tekstu. Būtų labai gerai, jei ir patalpa būtų paruošta spaudos konferencijai. Visi dalyviai
tampa žurnalistais, kurie užduoda svečiui klausimus apie Šv. Mišias – ar iš savo patirties, ar
iš paruošto teksto. Būtų gerai pradžioje paruošus kelis įdomius, intriguojančius klausimus,
kurie išjudintų dalyvius drąsiai klausti. Jei dalyviai nėra drąsūs, galima leisti užrašyti
klausimus ant lapelių ir siųsti juos svečiui.

KETVIRTA UŽDUOTIS.
MALDA

>> Lietuvos jaunimo dienų 2013 malda (pagal Jn 15, 1-17) žr. 5 psl.
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Draugas, kuris kviečia kartu švęsti
DIEVO ŽODIS
Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius.
Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“. 52 Tuomet žydai ėmė tarp
savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!“ 53 O Jėzus jiems
kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo
kraujo, neturėsite savyje gyvybės! 54 Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi
amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. 55 Mano kūnas tikrai yra valgis, ir
mano kraujas tikrai yra gėrimas. 56 Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka
manyje, ir aš jame. 57 Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas,
kuris mane valgo, gyvens per mane. 58 Štai duona, nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią
protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius“. (Jn 6, 51-58)
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VIII susitikimas –

Draugas, kuris man paruošęs dovanų
“Jei pažintum Dievo dovaną” (Jn 4, 10)

VIII
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PIRMA UŽDUOTIS.
DIEVO ŽODIS ĮVADUI

„Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė: „Duok man
gerti“. (Tuo tarpu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto.) Samarietė atsakė: „Kaipgi
tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietę, gerti?“ (Mat žydai nebendrauja su samariečiais.)
Jėzus jai tarė: „Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo: „Duok man
gerti“, rasi pati būtum jį prašiusi, ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs!“ Moteris atsiliepė:
„Viešpatie, bet juk tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi
tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė, ir jo vaikai, ir
gyvuliai?!“ Jėzus atsakė: „Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš. O kas gers vandenį,
kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme
vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“. (Jn 4, 7-15)
Apibendrinimas po pasidalinimo
Šioje Evangelijos istorijoje mes susipažįstame su samariete, kuri mąsto labai paprastai,
žemiškai – jai tiesiog reikia pasisemti vandens iš gilaus šulinio. Taip ji žvelgia ir į Jėzų. Mes
taip pat dažnai pagal save sprendžiame apie Dievą. Tačiau jei pažinome Jėzų, Juo tikime,
turime išpažinti Jo visagalybę, kad Jis dovanoja mums tai, ko iš tiesų mums reikia per
paprasčiausius kasdieninius dalykus.

VIII
ANTRA UŽDUOTIS. FILMUOTA KATECHEZĖ.
TEMA: APIE SAKRAMENTUS

Benas Ulevičius
„Sveiki tikėjimo bendražygiai,
kalbėsime apie sakramentus. Bus nelengva, nes per labai trumpą laiką teks pasakyti visą
esmę – tų dalykų, apie kuriuos tikintieji kalbėdavo ilgai, maldoje, net kartais pasninkaudami,
bandydami suprasti dieviškuosius slėpinius. Taigi, jei pagalvojame apie Dievą kaip apie

49

VIII

draugą. Nes Jėzus sako: „Aš jus laikau draugais“ ir tai yra labai stipru. Kai pagalvoji apie
draugą, juk svarbiausios draugo dovanos yra ne daiktai, ne tortas, netgi ne koks bilietas į
mylimos roko grupės koncertą, nežinau, bet draugo didžiausia dovana yra jis pats. Tai, jog
tu gali pasikliauti juo, tai, kad tarp jūsų nėra slaptų dalykų, kad jūs dalinatės viskuo, kad
draugas dovanoja savo širdį. Ir, kai pagalvoji apie Dievą, kaip apie draugą, čia yra svarbiausia
suprast, kad Dievas dovanoja pats save. Jūs turbūt ne vieną kartą girdėjote bažnyčioje žodį
„malonė“. Ir labai sunku suprasti, ką tas žodis reiškia. Na, malonė reiškia, kad tai malonu,
kita vertus – lotynų kalbos žodis „gracia“ reiškia kažką labai gražaus. Bet iš tikrųjų –
paprasta mintis – malonė yra Dievo gyvastis, Dievo gyvenimas ir Dievas dovanoja pats
save. Dovanoja tau ir man savo gyvastį, savo mintis, savo meilę – tai yra kažkas, ką gavęs –
springsti iš džiaugsmo, užgniaužia kvapą, tau gera yra ir norisi gyvent.
Ir kaip bebūtų keista, Dievas tokį dalyką – protu nesuvokiamą dalyką – dovanoja
labai paprastais būdais – sakom, per sakramentus – ypatingai per sakramentus: krikštas,
sutvirtinimas, atgaila, Eucharistija, santuoka, kunigystė, ligonių patepimas ir dar daug
dalykų – regimi ženklai Bažnyčioje. Prie jų prisilietę mes gauname Dievo gyvasties dozę,
tartum Dievo DNR – turbūt esate girdėję tą žodį – Dievas ateina į tave, savo gabalą savo
šviesos įdeda į tave, įdeda į mane ir tada mes sakome: „Kas su manim atsitiko? Aš pilnas
meilės. Aš noriu gyventi“. Neretai manęs žmonės klausia: „Tai kodėl Dievas negalėtų savęs
dovanoti tiesiog taip. Turbūt ne kartą esate girdėję, kai žmonės kalba: „O kam man eiti į
bažnyčią? Aš galiu juk ir miške ant kelmelio pasimelst.“ Įdomu, juk ne viskas taip paprasta.
Pabandykime dabar įsivaizduot – pavyzdys paprastas, bet man, žmogui, tektų savo
gyvenimo patirtį padovanoti,
na, sakykime, sliekui: savo
mintis, savo gebėjimą patirti
pasaulį, patirti džiaugsmą,
mokslinius tyrinėjimus,
kuriuos mes, žmonės, darome.
Viskas, kas mus stebina,
kas mums džiugu ir gera šiame pasauly – turėtume perduoti mažam mažam sliekui. Aš
nežinau, kaip tai būtų įmanoma, bet įsivaizduokim: laidas, USB jungtis ir tai instaliuojame
į slieko gyvenimą. Sliekas turbūt springtų, gal iš džiaugsmo, bet man atrodo, kad jis tubūt
trūktų per pusę, nes jo patirtis tokia maža palyginti su mano patirtimi. Jam tai būtų
nesuvokiamas dalykas, jo gyvenimas per mažas ir per trumpas, gal tai kvailas pavyzdys,
bet panašiai įsivaizduokime Dievą, kuris nori dovanoti save mums, savo meilę. Jo meilė,
Jo savastis yra tokia karšta, tokia kaitri, o mes tai gebame truputį mylėti, truputį ne. Esam
tokie ir maži tarsi ledo gabalas lyginant su Dievu. Labai sudėtinga, jeigu Dievas įjungtų
laidą į kiekvieną mūsų ir paleistų instaliacinę programą, savo genus, turbūt mes palūžtume,
mes negalėtume to pakelti. Jis – per karštas, Jis – per geras, ir todėl Dievas imasi tokios

„Draugo didžiausia dovana
yra jis pats.“
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įdomios taktikos: Jis sako: „Aš noriu dovanot save žmonėms, bet žmonės – per maži, aš
noriu dovanot savo išmintį žmonėms, bet žmonės – nesugeba suprasti. Ką man daryti?“ Ir
Dievas įpakuoja savo dovanas į pakuotę – į tokią dėžę, kuri mums pažįstama, prie kurios
mes galime prieiti ir ją išpakuoti. Gal Viešpats Jėzus nesupyks dabar, bet Jis yra pirma Dievo
dovanos dėžė. Nes Jėzus yra žmogus, bet Jame taip pat yra Dievas. Dievas Jėzuje įėjo į mūsų
pasaulį. Ir štai Jėzus Kristus ėjo gatvėmis, Jame buvo Dievas, kurio visada yra pernelyg daug,
kuris sprangdina, nuo kurio kvapą užgniaužia, kurio negali patirti – tokio didelio gėrio. Ir čia
yra Jėzus Kristus – tu gali prie Jo prieiti, gali paspausti Jam ranką, gali užduoti Jam klausimą
ir Jis kalba žmogiška kalbą, prisitaikydamas prie mano žmogiškų minčių, Jis ištiesia ranką ir
paliečia mane – ir tai Dievas paliečia mane. Kitaip tariant, Dievas rado būdą, kaip įeiti į tavo
ir mano virtuvę, darbo kambarį, ten, kur mes valgom, ten, kur mes mąstom, ten, kur mes
liūdime – Dievas įėjo net į mūsų mirtį, nes taip Jis tapo mirusiu žmogumi ten, kur žmonės
rauda mirusio. Tokia – Dievo pakuotė.
Ir aš pats dėstau katalikų teologijos fakultete, mes dažnai kalbam apie Jėzų Kristų
kaip apie pirmąjį sakramentą. Žodis „sakramentas“ reiškia šventą dalyką, dalyką, kurį matai
kūniškom akim. Ir jei kas girdėjote, bažnyčioje per katechezę, yra regimi ženklai, kurie teikia
nematomą malonę – Dievo gyvastį. Taigi, kas tie sakramentai iš tikrųjų yra? Ogi – Jėzus
Kristus. Viešpatie, atleisk, Dievas dėžėje, kurią galime išpakuoti. Jėzus Kristus, išeidamas pas
Tėvą, palieka mums sakramentus, palieka mums daug tokių dovanų ir Jis laikosi to savo
stiliaus – tai yra Dievo stiliukas – save įpakuot į mums labai lengvai prieinamus dalykus,
pavyzdžiui: krikšto vanduo. Kiekvieną kartą bažnyčioj sėdėdami, kunigas šlaksto švęstą
vandenį ir tas vienas lašelis užkrenta ant veido ir ten yra Dievo gyvastis, kuri girdo sielą.
Jeigu įeinam į bažnyčios erdvę, mes matom daug daug dovanų ir jeigu esame dėmesingi,
jeigu skiriame laiko, mes galime tas dovanas išpakuoti.
Kartais mes galime palyginti sakramentus su ledkalniais. Jeigu aš užduočiau jums
klausimą, kodėl nuskendo Titanikas, jūs turbūt atsakytumėte, kad todėl, jog užplaukė
ant ledkalnio. Jeigu aš paklausčiau, kodėl jis nematė ledkalnio, kodėl jis nepastebėjo? Jūs
atsakytumėte – ledkalnio matome tik mažą viršūnę, o visa esmė yra po vandeniu, jos
nematome. Galim sakramentus laikyti tokiais Dievo ledkalniais – įeidami į bažnyčios erdvę
ten yra daug tokių viršūnių ir mes galime jas paliesti. Nes sakramentai yra tokie maži – na,
kunigas užpylė vandens kūdikiui ant galvos ar suaugusiam. Sutvirtinimo sakramentas
– kažkiek aliejaus tau patenka ant galvos su malda – atrodo – labai mažas dalykas, bet
neapsirikim – panašiai kaip ledkalnis – palieti tą viršūnę ir tu iškart lieti ir visą kalną. Čia
panašiai: vaikščiodami bažnyčioje ar patirdami sakramentus, mes liečiame tas ledkalnių
viršūnes, o ten tas kalnas driekiasi į Dievo tikrovę. Taigi, linkiu jums daug kantrybės
išpakuojant Dievo dovanas liturgijoje ir sakramentuose. Reikia kantrybės, nes jos labai gerai
įpakuotos, nes jos yra labai gilios dovanos. Atidarai mažą dėžę – o ten labai labai daug
visko. Ir priimkite tai, ką Dievas jums dovanoja!“
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TREČIA UŽDUOTIS.
KŪRYBINIS PASIŪLYMAS

I pasiūlymas. Vaistų dėžutė.
Grupė suskirstoma į septynias grupeles pagal sakramentus: krikšto, sutvirtinimo,
Eucharistijos, Atgailos, Ligonių patepimo ir šventimų (kunigystės ir santuokos). Kiekviena
grupė gauna po dėžutę, spalvoto popieriaus, kitų priemonių. Grupelė turi savo sakramentą
paruošti kaip dėžutę: nupiešti simbolius ir aprašyti instrukciją, kaip naudoti, kokie galimi
naudojimo rezultatai, šalutiniai poveikiai.
II pasiūlymas. Protų mūšis.
Vadovas paruošia septynis ar aštuonis (kunigystę, santuoka išskiriant) padėklus su gaubtais.
Po kiekvienu gaubtu yra paslėptas vieno sakramento simbolis. Grupė suskirstoma į
komandas ir varžosi protų mūšyje, kurį sakramentą konkretus simbolis sieja. Simbolius
galima parinkti pagal grupės brandą.

VIII

KETVIRTA UŽDUOTIS.
MALDA

>> Lietuvos jaunimo dienų 2013 malda (pagal Jn 15, 1-17) žr. 5 psl.
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Draugas, kuris man paruošęs dovanų
DIEVO ŽODIS
Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė: „Duok man gerti“. 8
(Tuo tarpu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto.) 9 Samarietė atsakė: „Kaipgi tu,
būdamas žydas, prašai mane, samarietę, gerti?“ (Mat žydai nebendrauja su samariečiais.)
10
Jėzus jai tarė: „Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo: ‘Duok man
gerti’, rasi pati būtum jį prašiusi, ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs!“ 11 Moteris atsiliepė:
„Viešpatie, bet juk tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur tu imsi gyvojo vandens? 12
Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė, ir jo
vaikai, ir gyvuliai?!“ 13 Jėzus atsakė: „Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš. 14 O kas
gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame
versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“. 15 Tuomet moteris sušuko: „Viešpatie,
duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau semtis čionai“. (Jn 4, 7-15)
7
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IX susitikimas –

Draugas, kuris patarnauja
“Ir jūs darykite, kaip aš jums dariau” (plg. Jn 13, 15)

IX
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PIRMA UŽDUOTIS.
DIEVO ŽODIS ĮVADUI

„Tai buvo prieš Velykų šventes. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio
pasaulio keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki
galo. Vakarieniaujant, kai velnias jau buvo įkvėpęs Simono Iskarijoto sūnaus Judo širdin
sumanymą išduoti jį, žinodamas, kad Tėvas yra visa atidavęs į jo rankas, kad jis išėjęs iš
Dievo ir einąs pas Dievą, Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir persijuosia
rankšluosčiu. Paskui įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas bei
šluostyti jas rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosęs. Taip jis prieina prie Simono Petro. Šis
jam sako: „Viešpatie, nejau tu mazgosi man kojas!“ Jėzus jam atsakė: „Tu dabar nesupranti,
ką aš darau, bet vėliau suprasi“. Petras atsiliepė: „Tu nemazgosi man kojų per amžius!“ Jėzus
jam sako: „Jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi dalies su manimi“. Tada Simonas Petras sušuko:
„Viešpatie, ne tik mano kojas, bet ir rankas, ir galvą!“ Jėzus į tai atsakė: „Kas išsimaudęs, tam
nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visas švarus. Ir jūs esate švarūs, deja,
ne visi“. Jis mat žinojo apie savo išdavėją ir todėl pasakė: „Jūs ne visi švarūs“. Numazgojęs
mokiniams kojas, jis užsivilko drabužius ir, sugrįžęs prie stalo, paklausė: „Ar suprantate, ką
jums padariau? Jūs vadinate mane Mokytoju ir Viešpačiu ir gerai sakote, nes aš toks ir
esu. Jei tad aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni
kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums
dariau.“ (Jn 13, 1-15)
Apibendrinimas po pasidalinimo
Šioje Evangelijoje mes matome labai gerai pažįstamą vaizdą: mokinius su Jėzumi prie stalo
paskutinės vakarienės metu. Tai, ką Jėzus daro šioje scenoje, įvardinta kaip „parodė savo
meilę iki galo“. Tokia meilė šokiruoja Petrą, greičiausiai – ne jį vieną. Kodėl sunku priimti
tokią meilę, kai tavo brangus draugas atsiklaupia prieš tave, kad tau patarnautų? Tada
sugriūna logika, kas yra didis, o kas – mažas.
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IX

ANTRA UŽDUOTIS. FILMUOTA KATECHEZĖ.
TEMA: APIE TARNYSTĘ

Virginija Mickutė OFS

IX

„Visus šiuos metus kartu gilinamės į LJD 2013 temą „Jus aš draugais vadinu“.
Kas yra Tas, kuris save pavadino mūsų Draugu? Koks Jis tas Draugas? Ir svarbiausia – koks
mano santykis su Juo? Šiandien kalbėsime ir bandysime pažinti Draugą, kuris patarnauja.
Mėginsim apibūdinti ir suprasti Meilę, kuri yra veikli.
Turbūt pats geriausias veiklios meilės pavyzdys yra mama. Kiekvienas pagalvokim
apie savo mamą. Mamą, kuri pasiruošusi iškart mesti visus savo darbus, kad galėtų
nušluostyti vaiko ašaras, jį paguosti, sutvarstyti jo žaizdą. Mamą, kuri patarnauja, kai sergu,
kuriai skauda už mane ir kuri džiaugiasi mano laime.
Gyvenime yra daug situacijų, kai aiškiai matome, jog žmogui neužtenka paties
savęs. Esu nuolat reikalingas kito pagalbos, nors ir labai nenoriai tai pripažįstu. Pavyzdžiui,
niekas negali pats sau susitaisyti dantų arba vienas žaisti teniso. Aš negaliu savęs pamatyti
iš šono, be kito asmens negaliu bendrauti, draugauti, mylėti ir būti mylimas. Esam
reikalingi ir tokių labai paprastų dalykų kaip kito žmogaus pagyrimas, padėka, paguoda ar
padrąsinimas.
Dar daugiau – kiekvienas jaučiame ir tai, jog mūsų širdyse yra įrašytas amžinybės
ilgesys ir laimės troškimas. Toji bedugnė, kurios negali pasotinti niekas kitas – kaip tik
Tas, kuris pats
tą širdį ir sukūrė.
Deja, žmogus ne
visada mato savo
ribotumą, ir dažnai
tik kančios, ligos ar
mirties akivaizdoje
atpažįsta, jog yra reikalingas Dievo pagalbos. Esu reikalingas Jėzaus – to Draugo, kuris
patarnauja. Esu reikalingas Dievo, kuris pasilenkia prie mano purvinų kojų, kuris trokšta, kad
būčiau švarus.
Tik pasitikėdamas Tuo mane užkalbinusiu Draugu, tik priėmęs Atpirkimo
dovaną, tik bendraudamas su Juo per maldą ir Dievo žodžio skaitymą, tik stiprinamas
sakramentų – ir aš einu į veiklią meilę. Pagal mylinčio Mokytojo pavyzdį einu plauti kojų

„Esu reikalingas Dievo, kuris pasilenkia
prie mano purvinų kojų, kuris trokšta,
kad būčiau švarus. “
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kitiems. Tikra meilė yra labai konkreti.
Ar prisimenate Evangelijos pagal Luką istoriją apie gailestingąjį samarietį, kuris
neprajoja pro sumuštą keleivį, bet sustoja, nulipa nuo asilo, prieina ir pasilenkia, aptvarsto
jo žaizdas. Samarietis aukoja neskaičiuodamas, nes meilė yra labai konkreti. Ją atpažįstam
ne iš skambių žodžių „myliu, myliu“, bet iš darbų – iš to, kaip mes gyvenam. Parodyti
gailestingumą, patarnauti kitam visada kainuos. Kainuos nebūtinai tavo pinigus, bet tavo
laiką – dalį tavęs, dalį tavo gyvenimo.
Tad ir mūsų kaip krikščionių pašaukimas skelbti Evangeliją visai kūrinijai prasideda
nuo meilės, pasilenkusios prie „nešvarių kojų“. Jeigu žmonės ir priešinasi žodžiams, tai
prieš tokią meilę niekas
neprotestuoja. Skelbti Gerąją
Naujieną tai nėra sakyti
kitam: „Kokios nešvarios
tavo kojos!“ ar liepti: „Eik ir
nusiplauk jas!“, bet atvirkščiai
- pačiam atsinešti dubenį
vandens, persijuosti rankšluosčiu ir prisiliesti prie tų „nenumazgotų“ žmonių gyvenimų,
kartu su Jėzumi plauti jiems kojas. „Mazgoti kojas“ kitam reiškia išsižadėti savojo „aš“,
pasilenkti prie kito, atsiklaupti prie jo, prisiliesti iš labai labai arti.
Turbūt ne vienas esam patyrę, kaip kelionės ar žygio metu, o gal susidurdami
su kažkokiais išbandymais, pamatėm, kaip maža dar mumyse yra tos meilės. Evangelija
pagal Luką pasakoja ir dar vieną istoriją – apie dvi seseris, Mariją ir Mortą. Mariją, kuri
sėdėjo prie Jėzaus kojų ir klausėsi Jo žodžio, ir Mortą, susirūpinusią visokiu patarnavimu
Viešpačiui. Meilės, kuri būtina bet kokiam patarnavimui, semiamasi būnant su Jėzumi,
praleidžiant laiką prie Jo kojų. Tam kasdien reikės vis didesnės drąsos – peržengti savo
ribas ir vis daugiau padaryti dėl kito. Bet tarnaujanti meilė neturi ribų. Šventasis Pranciškus,
kuriam raupsuotieji iš pradžių buvo koktūs, šlykštūs, paliestas ir perkeistas Dievo meilės,
raupsuotąjį pabučiavo. Motina Teresė išėjo tarnauti šiukšlynų žmonėms, kartodama: „Jėzau,
noriu mylėti Tave taip, kaip niekas iki šiol nemylėjo“.
Tokia tarnaujanti meilė šiandien nesuprantama. Pasaulis mums bruka visiškai
kitokį „meilės“ paveikslą: „Imk, o ne duok! Naudokis, o ne dovanok! Valdyk, o ne tarnauk!“
Bet Jėzaus meilė neturi nieko bendra su šia karikatūra. Meilė nemanipuliuoja. Meilei rūpi
kitas asmuo. Meilė nesinaudoja kitu. Meilė neskaičiuoja, ji visada žvelgia toliau. Meilė
dovanoja visa save. Tokia yra Jėzaus meilė ant kryžiaus. Meilė iki galo.“

„Patarnauti kitam visada
kainuos – dalį tavęs, dalį tavo
gyvenimo.“
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IX

TREČIA UŽDUOTIS.
KŪRYBINIS PASIŪLYMAS

I pasiūlymas. Koliažas – būti gerbėju ir būti tarnu.
Vadovas paruošia kiekvienai grupelei po lapą ir voką su sukarpytais lapeliais (pagal
pavyzdį – žr. 80-82 psl. (Priedai). Grupė padalinama į mažas grupeles ir per skirtą laiką
turi suklijuoti teiginius į du stulpelius. Pabaigus darbą grupelėse, vadovas skaito teisingus
atsakymus ir kilus klausimams, aptaria skirtumą su dalyviais.
II pasiūlymas. Kojų plovimas – pamaldos.
Grupė kviečiama išgyventi kojų plovimo patirtį. Dabar retai kam Velyknakčio metu plauna
kojas. Grupė turi būti pasiruošusi nuolankiam ir intymiam benrystės išgyvenimui. Tai ne tik
pratimas, tai – pamaldos. Aprašą rasite 83 psl. (Priedai).

KETVIRTA UŽDUOTIS.
MALDA

>> Lietuvos jaunimo dienų 2013 malda (pagal Jn 15, 1-17) žr. 5 psl.
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Draugas, kuris patarnauja
DIEVO ŽODIS
Tai buvo prieš Velykų šventes. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas
Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo.
2
Vakarieniaujant, kai velnias jau buvo įkvėpęs Simono Iskarijoto sūnaus Judo širdin sumanymą
išduoti jį, 3 žinodamas, kad Tėvas yra visa atidavęs į jo rankas, kad jis išėjęs iš Dievo ir einąs pas
Dievą, 4 Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir persijuosia rankšluosčiu. 5 Paskui
įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas bei šluostyti jas rankšluosčiu, kuriuo
buvo persijuosęs. 6 Taip jis prieina prie Simono Petro. Šis jam sako: „Viešpatie, nejau tu mazgosi man
kojas!“ 7 Jėzus jam atsakė: „Tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi“. 8 Petras atsiliepė:
„Tu nemazgosi man kojų per amžius!“ Jėzus jam sako: „Jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi dalies su
manimi“. 9 Tada Simonas Petras sušuko: „Viešpatie, ne tik mano kojas, bet ir rankas, ir galvą!“ 10 Jėzus
į tai atsakė: „Kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visas švarus. Ir jūs
esate švarūs, deja, ne visi“. 11 Jis mat žinojo apie savo išdavėją ir todėl pasakė: „Jūs ne visi švarūs“.
12
Numazgojęs mokiniams kojas, jis užsivilko drabužius ir, sugrįžęs prie stalo, paklausė: „Ar
suprantate, ką jums padariau? 13 Jūs vadinate mane ‘Mokytoju’ ir ‘Viešpačiu’ ir gerai sakote, nes
aš toks ir esu. 14 Jei tad aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni
kitiems kojas mazgoti. 15 Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. (Jn 13, 1- 15)
1

KATECHEZĖ: ŠIANDIEN AŠ IŠGIRDAU, SUPRATAU, SUŽINOJAU
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X susitikimas –

Draugo mama
“Darykite, ką tik jis jums lieps” (Jn 2, 5)

X
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PIRMA UŽDUOTIS.
DIEVO ŽODIS ĮVADUI

„Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į
vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina
jam sako: „Jie nebeturi vyno“. Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano
valanda!“ Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. Ten buvo šeši akmeniniai
indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. Jėzus jiems liepė: „Pripilkite
indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite stalo
prievaizdui“. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (nors
tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas
žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei
gerąjį vyną iki šiolei“. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė
savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį.“(Jn 2, 1-11)
Apibendrinimas po pasidalinimo
Šioje Evangelijos istorijoje pasakojama apie pirmą Jėzaus padarytą stebuklą. Jame dalyvauja
Marija, Jo mama. Ji parodo savo sūnui tai, ko trūksta žmonėms, kur reikia Jo pagalbos. Jeigu
šis vyno padauginimas vadinamas pirmuoju stebuklu, tai puikiai sušvinta Marijos tikėjimas:
ji žinojo, kad jos sūnus tai gali padaryti. Būdama tikėjimo pavyzdžiu, ji ne tik nuolat rodo į
Jėzų, bet ir Jėzui rodo mus, kai mums stinga Jo pagalbos.

ANTRA UŽDUOTIS. FILMUOTA KATECHEZĖ.
TEMA: APIE MARIJĄ, DIEVO MOTINĄ

X
Kunigas Kęstutis Kėvalas
„Sveiki brangieji,
labai malonu kreiptis į jus. Šiandien noriu kalbėti tema: „Marija – mano Draugo mama“.
Įdomi tema, nes kelia daug įvairių klausimų apie Marijos reikšmę, vietą. Taigi – norėčiau
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pradėti nuo tokio pavyzdžio. Kartą lankiau vieną savo draugą. Na, ir žinot ką, šie laikai labai
įtempti, žmonės – užsiėmę. Atvažiavęs – neradau jo, namuose buvo tik mama, tad beliko
jo mamą kalbinti – kaip mano draugas gyvena. Ir išgirdau labai įdomią istoriją iš kitos,
sakyčiau, pusės. Dar įdomesnę negu gal būčiau išgirdęs iš savo draugo. Tai praleidom beveik
pusdienį ir kalbėjomės, aš klausinėjau ir daug sužinojau. O kai savo draugą susitikau, jau
man liko tik šypsotis, nes aš daug žinojau – ne tik ką jis valgo, ką veikia, bet tokių dalykų,
kurių jis pats galbūt nebūtų pasakęs man. Šis pavyzdys man yra iliustracija kalbant apie
Mariją – Kristaus Jėzaus motiną. Mes kalbėdamiesi su motina galim sužinoti apie sūnų.
Jūs skaitėte tą Jono evangelijos vietą, kurioje rašoma, kaip Marija prašo savo sūnaus, kad Jis
parodytų save, parodytų savo galią ir padėtų tiems žmonėms. Nes ji jau Jį pažino, ji žinojo,
kad Jis tai gali daryti. Tie žmonės, kurie buvo vestuvėse, net negalėjo nutuokti, kad tokie
dalykai įmanomi. O Marija pažino Jėzų ir pakvietė tokiam dalykui, kurį vadinam pirmuoju
stebuklu, padarytu
Kristaus. Dažnai žmonės
sako: „Mes kaip katalikai
Mariją pervertinam,
tiesiog garbinam ir
ji, kone konkuruoja
su Jėzumi“. O kartais
konkurencinėje kovoje Jėzus pralaimi. Keista, atrodytų, Dievas, o Marija – žmogus. Bet
iš tikrųjų, kas skaitant Šventąjį Raštą krenta į akis tai, kad pirmiausia Dievas ją išsirenka
ir iššaukština. Angelas sveikina Mariją pirmuose Evangelijos puslapiuose: „Sveika,
malonėmis apdovanotoji. Viešpats – su tavimi.“ Tai ką, į mane ar jus Viešpats angelas dar
nesikreipė: „Sveikas, sveika“. Nors būtų visai neblogai, o štai į Mariją – kreipėsi. Malonėmis
apdovanotoji, malonės pilnoji, - tai ką reiškia? Tai reiškia, kad ir Dievo Meilės pilnoji, laisvės
sakyti Jo valiai „taip“ pilnoji, visų pilnatvių ir malonių rinkinys. Na ir štai, šitas sakinys rodo,
kad Dievas pirmasis ją įsimylėjo ir pakvietė būti nepaprasto plano dalimi. Ir ji sutinka
su tuo planu, nes tai – Dievo planas ir aišku dėl to, kad ji buvo įkvėpta tos meilės, kurią
parodė jai Dievas per tokius nuostabius dalykus kaip Kristaus gimimimas, vėliau – buvimas
šalia Jo ir matant tuos nepaprastus dalykus. Taigi, ji ėjo šalia Jo ir tapo pati nuostabiausia
Jėzaus mokine. Tapo pavyzdžiu – kokiu? Tos ištikimybės, kuri kartais yra tikrai nelengva.
Kitą sakinį, kuris yra labai įdomus: „Ji laikė visus tuos dalykus savo širdyje“ – taigi, nešiojosi
įtampą – ji nesuprato visko, kas vyksta, bet širdyje svarstė, klausė Dievo, ką tai galėtų reikšti
ir savo gyvenimo eigoje rado atsakymus. Ir atsakymai buvo iškart nelengvi, kai kurie dalykai
netgi buvo gluminantys, pavyzdžiui, kodėl sūnus nėra su ja, o su kitais žmonėmis kalbasi,
arba kodėl tam, kuris visiems daro gera, tokia lemtis – katastrofinė, sakytume, mirties
bausmė, kurią atliko romėnai ir žydai susitarę. Turėjo kilti labai daug sunkių klausimų.

„Marija nešiojosi įtampą – ji
nesuprato visko, kas vyksta, bet
širdyje svarstė.“

X
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Bet ji stovėjo iki galo ir todėl ji yra mūsų pavyzdys. Ji buvo apdovanota tuo patyrimu,
kuris yra neįtikėtinas – matyti prisikėlusį Kristų – kartu su apaštalais ji buvo kartu, kurie
liudijo, kad jis yra prisikėlęs, jie buvo perkeisti labai galingos jėgos, vadinamos Šventosios
Dvasios atsiuntimu. Taigi, Marija su apaštalais nuo pat pradžių, štai kodėl mes ją vadiname
Bažnyčios motina, štai kodėl ji tikrai yra mūsų tikėjimo pavyzdys. Kai į ją kreipiamės, iš
tikrųjų kreipiamės į Dievą, nes kai aš atvykau aplankyti savo draugą, iš tikrųjų aš pas savo
draugą atvykau, bet kadangi mama buvo ta, kuri man padėjo draugą pažinti, man buvo
lengviau su draugu bendrauti, ir man, tiesą sakant, tarsi parengė kelią gilesniam susitikimui.
Sakyčiau, jeigu žmogus meldžiasi prašydamas mergelės Marijos užtarimo, kaip Šventajame
Rašte yra kviečiama „Sveika Marija, malonės pilnoji“, ir tarsi būti tais žmonėmis, kurie
stoja greta Viešpaties, matydami, koks nepaprastas gali būti Dievo darbas žmoguje. Jie
patiki, kaip ji patikėjo, ir tokiu būdu savo gyvenimą padaro neįtikėtiną. Jeigu žmogus eina
su Dievu, jis tampa malonių pilnas. Tai sakytume, Marija yra tas provaizdis, kokiu mes
turėtume tapti kiekvienas – malonės pilni ir, aišku, pasveikinti Dievą, kad būtų smagu
išgirsti iš Viešpaties: „Sveikas, sveika, malonėmis apdovanotoji, malonės apdovanotas,
Viešpats, aš, buvau su tavimi, nes tu atsiliepei, nes sekei pavyzdžiais, kaip mergelės Marijos
pavyzdys. Ateik į savo šeimininko džiaugsmą.“ Aš manau, kad tas, kuris gyvena su Dievu,
prašo mergelės Marijos užtarimo, tam tikra prasme pakartoja jos istoriją – ir istoriją,
tikimės, tą, kurią švenčiame Dangaus žengimo šventėje. Taigi, linkiu visiems žengti į Dangų,
nors ir gyvenam žemėje, pirmiausia – į savo širdies Dangų – tą, kurį ruošti, kad Jėzus galėtų
apsigyventi. Marija, vadinama Sandoros skrynia, joje apsigyveno Viešpats. Ji yra pavyzdys,
kaip ir manyje galėtų apsigyventi Jėzus. Aš turiu tarsi tapti nėščias Jėzumi, Jis turi gimti
mano širdyje, mano gyvenime. Kai tai atsitinka, dalykai gyvenime pradeda keistis ir žmogus
patiria Dangaus Karalystės blyksnius. To ir linkiu – daugiau Dangaus, o žemiškai kelionei
pasibaigus – Dangaus su Viešpačiu ir Mergele Marija ir visais šventaisiais. Amen.“

TREČIA UŽDUOTIS.
KŪRYBINIS PASIŪLYMAS

I pasiūlymas. „Sveika Marija“ vertimas.
Grupė padalinama į grupeles. Kiekviena gauna rašymo priemones ir lapus. Grupelių tikslas
– išversti „Sveika Marija“ maldą į „suprantamą“ kalbą. Tai reiškia: perrašyti ją taip, kaip
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X

suprantame tuos nusistovėjusius žodžių junginius, tai, ką turime omenyje, kai juos kalbame,
kaip juos suprantame savo širdyje. Paskui visi didelėje grupėje perskaitome savo naujas
maldos versijas. Reikia perspėti dalyvius, kad ši užduotis turi būti atliekama pagarbiai.
II pasiūlymas. Rožinis savaip.
Grupė pasiskirsto į penkias grupeles ir gauna priemones piešimui (gali būti koliažas).
Kiekviena grupė ištraukia lapelį su slėpinio, kuriame dalyvavo Marija, pavadinimu ir turi jį
paruošti: sukurti paveikslą ar kompoziciją bei paruoši mąstymą pagal nurodytą Evangelijos
ištrauką. Po darbo visi kartu keliauja nuo slėpinio prie slėpinio ir meldžiasi Rožinį. Grupelės
skaito savo slėpinio Evangeliją, mąstymą ir veda maldą iki kito slėpinio „stoties“. Daugiau žr.
85 psl. (Priedai).

KETVIRTA UŽDUOTIS.
MALDA

>> Lietuvos jaunimo dienų 2013 malda (pagal Jn 15, 1-17) žr. 5 psl.
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Draugo mama
DIEVO ŽODIS
Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. 2 Į vestuves
taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. 3 Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako:
„Jie nebeturi vyno“. 4 Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“
5
Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. 6 Ten buvo šeši akmeniniai indai
žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. 7 Jėzus jiems liepė: „Pripilkite
indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. 8 Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite stalo
prievaizdui“. Tie nunešė. 9 Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (nors
tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo) , prievaizdas pasišaukė jaunikį 10 ir tarė jam: „Kiekvienas
žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei
gerąjį vyną iki šiolei“. 11 Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė
savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį. (Jn 2, 1-11)
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KATECHEZĖ: ŠIANDIEN AŠ IŠGIRDAU, SUPRATAU, SUŽINOJAU
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XI susitikimas –

Draugas, su kuriuo galiu tiesiog būti
“Gera mums čia būti!” (Mt 17, 4)

XI
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PIRMA UŽDUOTIS.
DIEVO ŽODIS ĮVADUI

„Po šešių dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė
juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė,
o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su
juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui: „Viešpatie, gera mums čia būti! Jei nori, aš padarysiu čia
tris palapines: vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui“. Dar jam tebekalbant, štai skaistus debesis
apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš
gėriuosi. Klausykite jo!“ Tai išgirdę, mokiniai parpuolė kniūbsti, labai išsigandę. Bet Jėzus
priėjo, palietė juos ir tarė: „Kelkitės, nebijokite!“ Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik
vieną Jėzų.“ (Mt 17, 1-8)
Apibendrinimas po pasidalinimo
Šioje Evangelijos scenoje mes pamatome dvi būsenas, išgyvenamas būnant kartu su Dievu:
gerumą, malonumą ir pagarbią baimę. Galbūt esame tai išgyvenę, gal tik dalinai – vieną iš
jų. Tačiau šioje istorijoje svarbu, kad Jėzus pasiima šiuos apaštalus su savimi, Jis nori, kad jie
būtų kartu. Įdomu tai, kad vėliau tuos pačius apaštalus Jėzus pasiima į kalną melstis prieš
pat savo suėmimą ir prašo jų kartu budėti maldoje. Tada apaštalai užmiega, jie pavargę,
neranda jėgų, o turbūt – ir noro. Kad ir kokią būseną mes išgyventume, svarbu prisiminti,
kad Dievas trokšta, kad būtume su Juo. Jis prašo mūsų ištikimybės.

ANTRA UŽDUOTIS. FILMUOTA KATECHEZĖ.
TEMA: APIE ADORACIJĄ

Brolis Lukas OSB
„Aš tikiuosi, kad jūs visi turite žmogiškos draugystės patirtį. Jei taip, tai jūs
pastebėjote ir turbūt patyrėte, kad kiekvienoje tikroje žmogiškoje draugystėje slypi įvairios
būsenos, netgi įvairūs skirtingi etapai. Pradžioje yra didelis noras kalbėti, daug kalbėti, save
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išsakyti, palaikyti ugnį, entuziazmą. Vėliau nebelieka noro daug kalbėti, palaikyti ugnį, bet
užtenka tylėti su savo draugu, būti su juo tiesiog savimi.
Iš tikrųjų pati priveligijuota vieta, kur mes galime būti savimi tyloje su Jėzumi, yra
Adoracija – Švenčiausio Sakramento garbinimas. Kas yra Adoracija? Adoracijos metu mes
stojame, atveriame save prieš realų Kristaus Kūną, kuris yra savo ruožtu išstatytas idant mes
jį garbintume. Taigi, yra dvejopas judėjimas: Kristaus Kūnas yra išstatomas ant altoriaus, kad
mes jį garbintume, ir mes išsatatome save prieš šį kūną. Turbūt yra svarbiau išstatyti mus
prieš šį kūną.
Pirmas dalykas, kurį reikėtų padaryti pradedant adoruoti, tai išsijungti savo
mobilų telefoną. Reikėtų
suprasti, jog mes stojame
ypatingo draugo akivaizdoje
ir tas draugas, kuris man
galbūt skambina, galėtų
palaukti – koks brangus jis
bebūtų.
Du sekantys dalykai – labai
svarbūs. Iš tikrųjų Jėzus nėra toks draugas kaip Antanas ar Birutė. Aš negaliu Jo paliesti,
Jo matyti, apkabinti taip kaip Antano. Todėl labai svarbu tikėjimo aktas. Todėl pradedant
adoruoti yra svarbu tiesiog sakyti Jėzui: „Jėzau, aš tikiu, kad tu esi čia pasislėpęs po šiuo
Eucharistiniu pavidalu, aš tikiu, kad tu esi gyvas asmuo.“ Tai yra pirmas dalykas.
Antras dalykas – reikia tikrai giliai įsisąmoninti, jog adoracija yra meilės reikalas.
Adoracijos metu labai svarbu skirti laiko ir pasijusti tikrai mylimu. Tiesiog dėkoti Dievui už
Jo meilę man. Tai yra labai labai svarbu – jaustis mylimu. Tačiau meilė yra toks dalykas, kuris
reikalauja atsako. Jeigu aš esu čia, prieš Kristaus kūną, vadinasi, aš taip pat myliu Jėzų ir noriu
į tą meilę atsakyti. Tai yra fundamentalus dalykas – abipusiškumas meilėje.
Pradedant adoruoti reikia skirti laiko vidiniam susikaupimui, nusiraminimui.
Ir čia reikia dirbti su savo jutimais, tai nėra kažkoks ypatingas metodas. Pirmiausia –
regėjimas. Kai Arso klebonas Vianėjus savo parapijoje matė savo parapijietį, kuris daug
laiko praleisdavo bažnyčioje. Ir jam panūdo paklausti, ką jis čia veikia. Kai jis jo paklausė,
tas parapijietis jam atsakė: „Jis žiūri į mane, o aš žiūriu į jį.“ Taigi, pirmas dalykas yra
žiūrėti. Antras dalykas, antras jutimas – klausa. Jeigu jūs, pavyzdžiui, pabandysite pajusti
medžiotojo klausą: su kokia vidine koncentracija medžiotojas tyko savo aukos. Tai yra labai
svarbus dalykas ir galima jį praktikuoti. Kai mes sutelkiame dėmesį į savo jutimus, tuoj pat
susinormalizuoja mūsų mintys, vidinis chaosas ir mes labiau susikaupiame.
Dar keli pavyzdžiai. Jūs matote šią atvirutę: tai yra meškos, kurios yra sukritusios
bet kaip. Jos yra kartu, tai yra jų rekreacija. Ant šios atvirutės užrašyta: „Mes nedarome

„Vėliau nebelieka noro daug
kalbėti, užtenka tylėti su savo
draugu.“
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nieko, bet mes tai darome kartu.“ Aš manau, kad tai galima daryti su Jėzumi. Iš tiesų –
nedaryti nieko: nustoti giedoti, nustoti mąstyti, skaityti – tiesiog būti su Juo, nedaryti nieko
ypatingo, bet būti kartu su Juo.
Antras vaizdinys – jūs matote šitą gėlę. Šios gėlės gyvybė totaliai priklauso nuo
saulės spindulių (žinoma, dar ją reikia truputį palaistyti). Mes Adoracijos metu galime būti
kaip ši gėlė, kuri nemąsto, niekuo nesirūpina, nesamprotauja. Tik būna tyloje prieš Jėzų. Ir
tuo pačiu žinodama, kad visa jos egzistencija priklauso nuo Jo.
Trečias vaizdinys – jeigu jūs esate labai labai pavargęs – galbūt taip pavargęs, kad
nebenorite nieko, galbūt nebenorite net gyventi, galbūt norite net nusižudyti, taip atsitinka,
taip yra. Jūs galite būti kaip šis šlapias skuduras, gal net purvinas nuo savo nuodėmių – mes
visi esame purvini nuo savo nuodėmių. Jūs gallite ateiti prieš Jėzų ir nukristi šitaip – kristi
su visom savo problemomis ir nesakyti nieko, tiesiog parkristi prieš Jį, prieš Jo Kūną, prieš Jį
patį ir būti būti būti tyloje prieš Jį.“

TREČIA UŽDUOTIS.
KŪRYBINIS PASIŪLYMAS

I pasiūlymas. Tylos pratimas.
Grupė pasiskirsto poromis ir atsisėda vienas priešais kitą. Labai svarbu išlaikyti tylą ir
susikaupimą. Užduotis yra sėdėti vienas priešais kitą tylint, žvelgiant vienas į kitą. Labai
svarbus aptarimas. Klausimai aptarimui: ar man buvo sunku tylėti, žvelgti į kitą, nesijuokti?
Kaip patyriau šioje tyloje bendravimą? Kaip jis vyko?
Kitas etapas gali būti, kai vienas iš porininkų, pradeda rodyti nuobodžiavimo ženklus. Po
aptarimo, poros vėl susėda. Vadovas išdalina vienam iš poros po lapelį su užduotimi – po
kelių minučių, kuo natūraliau stenkis rodyti nuobodžiavimo ženklus: vartyti akis, žiūrėti
kitur, dūsauti. Po kelių minučių vėl sugrįžtama į grupę aptarimui: ką išgyvenau, kai kitam
akivaizdžiai buvo neįdomu su manimi būti? Kaip keičiasi požiūris į tą kitą poroje ir į save
patį, kai bendravimas „nepavyksta“?
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II pasiūlymas. Mūsų buvimas su Jėzumi (kartu su kunigu)
Prieš susitikimą visiems praneškite, kad eisite susitikti su Jėzumi. Po katechezės, aišku, visi
supras, į kokį susitikimą visi eisime. Tačiau svarbu pradžioje aptarti, kas ką pagalvojo. Galima
aptarti, kaip jaučiamės asmeniškai Adoracijos metu, kaip save nuteikiame.
Kunigui išstačius Švč. Sakramentą, pradžioje galima kartu pagiedoti, vėliau skirti laiko
maldai tyloje. Kiekvienas tegul suformuluoja vieną intenciją ir nuneša žvakutę priešais Švč.
Sakramentą su maldavimu. Baigiama bendra malda, pagarbinimu, giesme. Galima paprašyti
kunigo palaiminti su Švč. Sakramentu. Būtų puiku, jei pasidalintumėte, ką išgyvenote šios
maldos metu.

KETVIRTA UŽDUOTIS.
MALDA

>> Lietuvos jaunimo dienų 2013 malda (pagal Jn 15, 1-17) žr. 5 psl.

XI

70

Draugas, su kuriuo galiu tiesiog būti
DIEVO ŽODIS
Po šešių dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos
nuošaliai ant aukšto kalno. 2 Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o
drabužiai tapo balti kaip šviesa. 3 Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo.
4
Tuomet Petras ir sako Jėzui: „Viešpatie, gera mums čia būti! Jei nori, aš padarysiu čia tris
palapines: vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui“. 5 Dar jam tebekalbant, štai skaistus debesis
apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš
gėriuosi. Klausykite jo!“ 6 Tai išgirdę, mokiniai parpuolė kniūbsti, labai išsigandę. 7 Bet Jėzus
priėjo, palietė juos ir tarė: „Kelkitės, nebijokite!“ 8 Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė,
tik vieną Jėzų. (Mt 17, 1-8)
1

KATECHEZĖ: ŠIANDIEN AŠ IŠGIRDAU, SUPRATAU, SUŽINOJAU
1.

2.

3.
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XII susitikimas –

Draugo draugai
“Aš esu vynmedis, o jūs šakelės” (Jn 15, 5)
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PIRMA UŽDUOTIS.
DIEVO ŽODIS ĮVADUI

„Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas – vynininkas. Kiekvieną mano šakelę,
neduodančią vaisiaus, jis išpjauna,o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar
daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš
jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje,
taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka
manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti.
Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles,
įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs
prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs
duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.“ (Jn 15, 1- 8)
Apibendrinimas po pasidalinimo
Ši Evangelijos ištrauka mus lydi į Lietuvos jaunimo dienas 2013 Kaune. Ji kalba apie vienybę
su Jėzumi, apie gyvenimą Dieve, apie mūsų gyvybingumą. Jėzus kalba ne tik apie mano,
tavo gyvenimą, jis kalba apie mūsų visų – Bažnyčios, kuri yra Jėzaus Kūnas, gyvybingumą.
Nuo kito gyvybingumo priklauso ne tik bendra būklė, bet ir mano gyvybė – ir atvirkščiai.
Bažnyčia kartu su Jėzumi yra gyva, ji nuolat auga, yra genėjama, nuolat yra virsme tam, kad
duotų dar daugiau vaisių, kad joje būtų dar daugiau Jėzaus gyvybės.

ANTRA UŽDUOTIS. FILMUOTA KATECHEZĖ.
TEMA: APIE BAŽNYČIĄ

Kunigas Algirdas Jurevičius
„Šioje katechezėje „Mano Draugo draugai – Bažnyčia“ mes pažvelgsime į Kristaus
Bažnyčią. Draugystė su Jėzumi nėra tikslas pats savyje. Bet draugystė su Jėzumi veda į
Bažnyčią, veda į bendruomenę. O kam gi reikalinga Bažnyčia? Štai Katalikų Bažnyčios
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katekizmas pastebi: „Dievui reikia Bažnyčios, nes jis nori išganyti ne pavienius, o visus
žmones. Jis nori visą žmoniją padaryti savo tauta.“ Įsivaizduoju jaunuolį, kuris užeina į
Bažnyčią ir ką jis ten pamato? Daugiausia – vyresnio amžiaus žmones. Ir galvoja – kurgi čia
Jėzus mane atvedė? Aš mieliau pabūčiau jaunų žmonių kompanijoje, mieliau pasidžiaugčiau
savo jaunyste su savo bendraamžiais. O – Bažnyčia...?
Jėzus savo draugystę siūlo visiems žmonėms: nepriklausomai nuo jų amžiaus, rasės,
lyties. Jis kviečia visus į bendrystę. Bažnyčia yra kaip šeima, o joje yra ir kūdikių, ir vaikų, ir
jaunuolių, taip pat – suaugusių bei garbingo amžiaus sulaukusių žmonių. Galbūt kartais nėra
lengva visiems sutarti, bet tai juk – šeima. Taip ir – Bažnyčia: čia vietos randa visi.
Mąstant apie Bažnyčią jaunam žmogui gali kilti pagunda nepriimti visos Bažnyčios
tikrovės, o tik kažkurį Bažnyčios fragmentą ir tuom klausti: „Viešpatie, man nepatinka Tavo
draugai. Jie – ne tokie tobuli kaip Tu, na, ir kaip aš. Aš negaliu jų tokių priimti. Mes norėtume
nurodinėti su kuo
Dievas turėtų
draugauti ir
taip daryti įtaką
Viešpačiui. Bet
Viešpats renkasi
laisvai su kuo Jam draugauti. Štai Evangelijoje skaitome, kad Jėzus daug kartų sulaukė
priekaištų. Tikriausiai garbingi fariziejai savo vaikus įspėdavo nedraugauti su Jėzumi, nes Jis
yra nusidėjėlių ir muitininkų bičiulis. O kaip aš? Ar Jėzus yra mano draugas? Ar Jėzaus draugai
yra ir mano draugai?
Bažnyčiai vadovauti Jėzus pasirinko Petrą. Tai – apaštalas, kuris tris kartus
išsižadėjo, išsigynė Kristaus. Kodėl Jėzus pasirinko vadovauti Bažnyčiai silpniausią? Tikriausiai
dėl to, kad žmogus, kuris turėjo savo silpnybių, buvo parpuolęs, bet pasikėlė, gali suprasti,
kuris parpuola, kuris keliasi, kuris yra silpnas, kuris nėra visapusiškai tobulas.
Kalbant apie amžių, Bažnyčioje yra įvairaus amžiaus žmonių. Bet jei mes
pažvelgsime į senąjį testamentą, matysime: Dievas pasikviečia jaunuolį Samuelį, pašaukia
vaikiną Dovydą vadovauti tautai. Lygiai taip pat kviečia ir senyvo amžiaus žmones,
pavyzdžiui – Abraomą ir Sarą. Abraomas buvo senyvo amžiaus, kuomet Dievas jam
davė palikuonių, suteikė pažadus. Abraomas yra visų tikinčiųjų protėvis, kuris pasižymėjo
stipriausiu tikėjimu.
2012 m. birželio mėnesį vyko tarptautinis eucharistinis kongresas Dubline,
kuriame ir man teko dalyvauti. Vieną kongreso dieną buvo organizuojama Eucharistinė
procesija per miestą. Ta procesija buvo labia ilga: prieky ėjo kryžius, po to kunigai, vienuoliai,
įvairios katalikiškos organizacijos, kurios nešė savo atributiką, vėliavas, buvo pasipuošę
uniformomis. Tačiau pačioje procesijos pabaigoje ėjo keletas senučių. Viena iš jų ėjo atsilikusi,

„Draugystė su Jėzumi nėra tikslas pats
savyje, o veda į bendruomenę, Bažnyčią.“
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pasiramsčiuodama lazdomis. Man pagailo tos senutės, bet kartu aš pamačiau jos tikėjimo
liudijimą. Visi žurnalistai filmavo, fotografavo procesijos priekį – ten tikrai buvo ko pamatyti
ir pasižiūrėti – ten buvo visas puošnumas, visas grožis. Tačiau niekas neatkreipė dėmesio
procesijos gale dvejomis lazdomis besiramsčiuojančią senutę. Savo vidumi aš pajutau su ja
gilią dvasinę giminystę: aš supratau – ji yra Jėzaus draugė. Todėl nežiūrėdama savo senyvo
amžiaus ji ryžosi dalyvauti šio kongreso Eucharistijos procesijoje.
Jaunimo katekizmas, kalbėdamas apie Bažnyčią sako: „Niekas nenueina į Dangų
asocialiu keliu. Kas galvoja tik apie save, savo sielos išganymą, tas gyvena asocialiai. Kaip
žemėje, taip ir danguje tai neįmanoma. Pats Dievas nėra asocialus, nėra vienišius, nėra esmė,
kuriai vienai savęs pakanka. Trejybinis Dievas iš esmės yra socialus. Tai – Meilės bendrystė,
amžini jos mainai. Pagal Dievo modelį ir žmogus linkęs į bendrystę, mainus, užuojautą ir
meilę. Mes esame atsakingi vienas už kitą.“
Mes ilgimės ir ieškome tobulų draugų, ieškome tobulos bendruomenės, tobulos
Bažnyčios. Bet vos tik tokią tobulą bendruomenę, tobulą draugų ratą atrandame ir į jį
įstojame, suvokiame, kad tai dar nėra tobula. Ir mums kyla klausimas – kodėl Jėzus į savo
Bažnyčią pasikvietė tokius netobulus žmones? Tuomet pagalvokime ir apie save: koks aš
esu, Jėzus ir mane pakvietė. Esu pkaviestas į draugystę su Dievu tik iš Dievo Malonės. Kaip
ir Šventajame Rašte skaitome: „Ką Jis pašaukė – tuos ir išaukštino. Dievas pasirinko tai, kas
Jam patinka. Tik iš Malonės, ne dėl kokių nors mano nuopelnų. Tad atraskime Bažnyčią kaip
mano bičiulio Jėzaus draugų bendruomenę.“

TREČIA UŽDUOTIS.
KŪRYBINIS PASIŪLYMAS

I pasiūlymas. Apklausa gatvėje „Kas yra Bažnyčia?“
Grupė pasidalina į kelias mažesnes grupeles po du-tris. Visi pasiima rašymo priemones,
ir lapelius. Visos grupelės susitaria, į kokias aplinkines vietas keliaus vykdyti apklausos (į
gatves ar prie kokių aplinkinių objektų). Susitikę žmones gatvėje, grupelės nariai prisistato,
jog vykdo apklausą ir paprašo atsakyti žmonių į klausimą: „kas yra Bažnyčia?“ Nereikia
su žmonėmis diskutuoti. Tik paklausti, įsidėmėti atsakymą ir padėkoti. Atsakymus reikia
konspektuoti. Sutartu laiku grupelės renkasi į aptarimą. Visi pristato savo patirtis ir
apibendrina atsakymus.
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II pasiūlymas. Darbas grupėse – situacijų analizė „Ką darytų Jėzus?“
Grupė pasidalina grupelėmis ir gauna po lapą su tekstu. Kiekviena grupelė apsvarsto
situacijas ir sutaria dėl bendro atsakymo kiekvienai situacijai. Po sutarto laiko, vadovas
pakviečia visus į grupę. Skaitoma pirma situacija ir kiekviena grupė pateikia savo atsakymą.
Po visų atsakymų, aptariama, kodėl buvo pasirinktas toks sprendimas, kuo grupelė rėmėsi.
Tada pereinama prie kitos situacijos: skaitymo, atsakymų ir aptarimo.
Tekstą rasite 88 psl. (Priedai).

KETVIRTA UŽDUOTIS.
MALDA

>> Lietuvos jaunimo dienų 2013 malda (pagal Jn 15, 1-17) žr. 5 psl.
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Draugo draugai
DIEVO ŽODIS
„Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas – vynininkas. 2 Kiekvieną mano šakelę,
neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar
daugiau vaisių. 3 Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. 4 Pasilikite manyje,
tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama
vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. 5 Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas
pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko
nuveikti. 6 Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks
šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. 7 Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, –
jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. 8 Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs
duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.“ (Jn 15, 1- 8)
1
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LJD 2013 LOGOTIPAS
Lietuvos jaunimo dienų 2013 logotipe pavaizduoti du asmenys, iš kurių vienas
yra Jėzus. Ikonografiškai Jėzus visada vaizduojamas didesnis, Jį išskiria nimbas, aureolė,
kurioje yra kryžius. Jėzus savo ranka laiko apkabinęs draugą. Tai visiems suprantamas
draugystės gestas, pabrėžiantis „Jus aš draugais vadinu“. „Ne jūs mane išsirinkote, bet
aš jus išsirinkau“ – draugystė su Jėzumi visų pirma kyla iš Dievo malonės. Draugai
vaizduojami raudona, kraujo spalva, kuri parodo Jėzaus draugystės kainą: „Nėra didesnės
meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti.“
Kitas asmuo – vizualiai panašus į Jėzų, tai – Jo mokinys, Jo sekėjas, Jo draugas:
„būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau“. Trokšti to paties kaip Jėzus, sekti Jį,
stengtis būti panašiu į Jį, kiekvieną sprendimą priimti svarstant, ką darytų Jis – tai Jėzaus
ištikimo draugo pasirinkimas. Asmuo, esantis šalia Jėzaus, yra kiekvieno iš mūsų simbolis.
Draugai vaizduojami iš nugaros, priešais juos – ateitis, laukiantis kelias.
Tačiau jame nesimato jokių ženklų, jokių kontūrų – kelionė su Dievu reikalauja
visiško pasitikėjimo. Jėzaus ištikimas buvimas, vaizduojamas apkabinimu, yra nuolat
kartojamas kvietimas „pasilikite mano meilėje!“ Draugystė su Dievu reikalauja nuolatinės
ištikimybės: „Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti“. Leistis į gyvenimo kelionę
kartu su Dievu ir visada išlikti Jo akivaizdoje, Jo artume – tai kiekvieno mūsų – Jėzaus
draugo – užduotis.
Logotipe pavaizduota Lietuvos trispalvė nurodo nacionalinį jaunimo
susitikimo pobūdį.

79

JĖZAUS GERBĖJAS IR JĖZAUS DRAUGAS
(Grupės vadovo lapas)

JĖZAUS GERBĖJAS:

JĖZAUS DRAUGAS:
… stovi minioje, klausosi Jo žodžio ir įlipa į valtį

… stovi minioje ir klausosi Jo žodžio.

drauge su Jėzumi.
… leidžia Viešpaties žodžiams keisti jo

… svarsto Viešpaties žodžius.

gyvenimą.

… sutinka su Jėzumi, jog pasaulis sužalotas,

… liūdi dėl savo nuodėmingumo, ribotumo ir

ribotas ir dažnai – nuodėmingas.

priima Jėzaus atleidimą.

… išgirdęs Jėzaus mokymą grįžta namo, kupinas

… išgirdęs Jėzaus mokymą, pasikviečia Jėzų į

entuziazmo.

savo namus vakarieniauti.
… pats tampa duona, dalijama kitiems, kad kiti

… valgo duoną ir dėkoja Dievui už Jo gerumą.

gyventų.

… eina su minia ir seka Jėzaus kryžiaus kelią.

… eina Jėzaus pėdomis ir neša savo kryžių.
… džiaugiasi draugais ir tampa vynu,

… geria gerą vyną ir džiaugiasi draugais.

išsiliejančiu draugams.

… žino, kad jis – Dievo kūrinys, gražus molinis

… žino, kad jis – Dievo kūrinys, gražus molinis

indas, puikiai nulipdytas.

indas, trapus ir lengvai dūžtantis.
… lieka gražus kūrinys, sudužužęs, bet nuolat

… lieka gražus kūrinys, bet netobulas.

Viešpaties sulipdomas iš naujo.

… gyvena nepriekaištingai, bet širdyje jaučia

… gyvenimo turi apsčiai ir gyvena pilnatvėje.

tuštumą.
… žino Jėzaus pažadus ir laukia geresnio

… jau dabar gyvena Jo pažadais, nes priima

rytojaus.

Jėzaus pergalę.

… seka Jėzų iš tolo.

… prisiliečia prie Jėzaus, kad būtų perkeistas.

… žino tiesą ir ja gėrisi.

… žino tiesą ir ja gyvena.

… pripažįsta Jėzaus autoritetą.

… atsiduoda Jėzaus autoritetui.

… žavisi Jėzaus malda.

… meldžiasi kaip Jėzus.
… siekia būti krikščioniu, tarnaudamas kitiems

… džiaugiasi, jog vadinasi krikščioniu.

bendruomenėje.

… kalba apie meilę.

… myli.

80

JĖZAUS GERBĖJAS IR JĖZAUS DRAUGAS
( ................................ grupelės lapas)

JĖZAUS GERBĖJAS:

JĖZAUS DRAUGAS:
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LAPAS GRUPĖS VADOVUI:
kiekvienai grupelei padauginti, sukarpyti ir sudėti į voką.

… stovi minioje ir klausosi Jo žodžio.

… stovi minioje, klausosi Jo žodžio ir įlipa į
valtį drauge su Jėzumi.

… svarsto Viešpaties žodžius.

… leidžia Viešpaties žodžiams keisti jo
gyvenimą.

… sutinka su Jėzumi, jog pasaulis sužalotas,
ribotas ir dažnai – nuodėmingas.

… liūdi dėl savo nuodėmingumo, ribotumo ir priima Jėzaus atleidimą.

… išgirdęs Jėzaus mokymą grįžta namo,
kupinas entuziazmo.

… išgirdęs Jėzaus mokymą, pasikviečia Jėzų
į savo namus vakarieniauti.

… valgo duoną ir dėkoja Dievui už Jo
gerumą.

… pats tampa duona, dalijama kitiems, kad
kiti gyventų.

… eina su minia ir seka Jėzaus kryžiaus
kelią.

… eina Jėzaus pėdomis ir neša savo kryžių.

… geria gerą vyną ir džiaugiasi draugais.

… džiaugiasi draugais ir tampa vynu,
išsiliejančiu draugams.

… žino, kad jis – Dievo kūrinys, gražus
molinis indas, puikiai nulipdytas.

… žino, kad jis – Dievo kūrinys, gražus
molinis indas, trapus ir lengvai dūžtantis.

… lieka gražus kūrinys, bet netobulas.

… lieka gražus kūrinys, sudužęs, bet nuolat
Viešpaties sulipdomas iš naujo.

… gyvena nepriekaištingai, bet širdyje
jaučia tuštumą.

… gyvenimo turi apsčiai ir gyvena
pilnatvėje.

… žino Jėzaus pažadus ir laukia geresnio
rytojaus.

… jau dabar gyvena Jo pažadais, nes priima
Jėzaus pergalę.

… seka Jėzų iš tolo.

… prisiliečia prie Jėzaus, kad būtų perkeistas.

… žino tiesą ir ja gėrisi.

… žino tiesą ir ja gyvena.

… pripažįsta Jėzaus autoritetą.

… atsiduoda Jėzaus autoritetui.

… žavisi Jėzaus malda.

… meldžiasi kaip Jėzus.

… džiaugiasi, jog vadinasi krikščioniu.

… siekia būti krikščioniu, tarnaudamas
kitiems bendruomenėje.

… kalba apie meilę.

… myli.
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KOJŲ PLOVIMAS
Priemonės: kėdės, dubenys su šiltu vandeniu, rankšluosčiai, 1 didelė žvakė,
meditacinė muzika.
1. Paaiškinimas
Vadovas visus pakviečia atsisėsti ant kėdžių ir paaiškina maldos eilės tvarką. Pradžioje
yra perskaitoma ištrauka iš Evangelijos. Tada plauname kojas savo porininkui, o paskui jis
nuplauna kojas mums. Po kojų plovimo visi išsakome savo maldavimus. Grupė pasiskirsto
poromis, bet nesirenka sau draugo – tampa pora su kaimynu iš kairės ar dešinės. Labai
svarbu išlaikyti sakralumą kojų plovimo metu, todėl paprašome nesikalbėti, tuo metu groja
meditacinė muzika.
2. Ištrauka iš Evangelijos pagal Joną (Jn 13, 1 - 15) – Jėzus plauna 		
mokiniams kojas
1
Tai buvo prieš Velykų šventes. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio
keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo.
2
Vakarieniaujant, kai velnias jau buvo įkvėpęs Simono Iskarijoto sūnaus Judo širdin
sumanymą išduoti jį, 3 žinodamas, kad Tėvas yra visa atidavęs į jo rankas, kad jis išėjęs iš
Dievo ir einąs pas Dievą, 4 Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir persijuosia rankšluosčiu. 5 Paskui įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas bei
šluostyti jas rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosęs.
6
Taip jis prieina prie Simono Petro. Šis jam sako: „Viešpatie, nejau tu mazgosi man kojas!“
7
Jėzus jam atsakė: „Tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi“. 8 Petras atsiliepė:
„Tu nemazgosi man kojų per amžius!“ Jėzus jam sako: „Jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi
dalies su manimi“. 9 Tada Simonas Petras sušuko: „Viešpatie, ne tik mano kojas, bet ir rankas,
ir galvą!“ 10 Jėzus į tai atsakė: „Kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas
nusimazgoti, nes jis visas švarus. Ir jūs esate švarūs, deja, ne visi“. 11 Jis mat žinojo apie savo
išdavėją ir todėl pasakė: „Jūs ne visi švarūs“.
12
Numazgojęs mokiniams kojas, jis užsivilko drabužius ir, sugrįžęs prie stalo, paklausė: „Ar
suprantate, ką jums padariau? 13 Jūs vadinate mane ‘Mokytoju’ ir ‘Viešpačiu’ ir gerai sakote,
nes aš toks ir esu. 14 Jei tad aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs
turite vieni kitiems kojas mazgoti. 15 Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš
jums dariau.
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3. Kojų plovimas
Apaštalai Jėzų vadino „rabi“, mokytoju. Jį labai gerbė ir mylėjo. Būdavo kartu su juo,
klausydavo jo pamokymų ir mokydavosi iš jo elgesio. Šiandien mes visi, kaip ir apaštalai,
esame Jėzaus mokiniai ir norime būti panašūs į Jį, norime, kad žmonės iš mūsų gyvenimo
pamatytų, kad esame Jėzaus Kristaus mokiniai. Jėzus sako, jei nori būti vadovu, turi būti
tarnas, kad tobulai įvykdytum savo tarnystę. Jis taip ne tik sakė, bet ir pats taip padarė, rodydamas pavyzdį savo mokiniams. Dabar mes mazgosime vieni kitiems kojas – tai bus kaip
tarnystės artimui ženklas. Kai mazgosime kojas, įsivaizduokime ir mąstykime apie tai, ką tuo
metu jautė Jėzus ir Jo mokiniai.
Kas antras žmogus atsiklaupia ir plauna kojas savo kaimynui, nušluosto rankšluosčiu. Po to
šie du žmonės susikeičia vietomis. Tuo metu groja rami muzika.
4. Maldavimai.
Po kojų plovimo visi susėda ratu. Siunčiama žvakė iš rankų į rankas, kas nori – garsiai išsako
savo maldavimą, visi kartu gieda atliepą. Pabaigiama malda „Tėve mūsų“.
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ROŽINIS SAVAIP
Šis rožinis skirtas tik vienkartiniam naudojimui, su tikslu, kad šios maldos metu
būtų ypatingai apmąstomas Marijos dalyvavimas, suprastas jos vaidmuo išganymo
istorijoje.

I grupelė –
Apreiškimas – Angelas apreiškia Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą.
1) Iš Evangelijos pagal Luką. (Lk 1, 26 - 38)
“ Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą,
kuris vadinasi Nazaretas, 27 pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo
namų; o mergelės vardas buvo Marija. 28 Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis
apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ 29 Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką
reiškia toks sveikinimas. 30 O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!
31
Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. 32 Jisai bus didis ir vadinsis
Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; 33 jis viešpataus
Jokūbo namuose per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo“. 34 Marija paklausė angelą:
„Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ 35 Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant
tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas
ir vadinamas Dievo Sūnumi. 36 Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis
mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, 37 nes Dievui nėra negalimų dalykų“.
38
Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“. Ir angelas
pasitraukė.“
2) Mąstymas (parašykite savo mąstymą – maldą. Ką išgyveno Marija per šį įvykį?
Ko galime iš jos mokytis? Ko galime prašyti?)
3) Tėve mūsų, 10 Sveika, Marija, Garbė Dievui Tėvui.
26
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II grupelė –
Apsireiškimas Kanos vestuvėse – Jėzus padaro pirmą stebuklą.
1) Iš Evangelijos pagal Joną. (Jn 2, 1 - 12)
Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. 2 Į vestuves taip pat
buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. 3 Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi
vyno“. 4 Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ 5 Jo motina tarė
tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. 6 Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams,
kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. 7 Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė
sklidinus. 8 Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui“. Tie nunešė. 9
Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį,
žinojo) , prievaizdas pasišaukė jaunikį 10 ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio
vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“. 11 Tokią stebuklų
pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį. 12 Paskui
jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas.
2) Mąstymas (parašykite savo mąstymą – maldą. Kodėl Marija paskatino Jėzų? Ko
galime iš jos mokytis? Ko galime prašyti?)
3) Tėve mūsų, 10 Sveika, Marija, Garbė Dievui Tėvui.
1

III grupelė –
Nukryžiavimas – Viešpats Jėzus nukryžiuotas miršta.
1) Iš Evangelijos pagal Joną. (Jn 19, 16 - 30)
Tuomet Pilotas atidavė jiems jį nukryžiuoti. Taigi jie pasiėmė Jėzų ir išsivedė. 17 Nešdamas
savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją Kaukolės vietą, hebrajiškai Golgotą. 18 Tenai jį nukryžiavo;
kartu su juo ir kitus du, vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje. 19 Pilotas padarė užrašą ir
liepė prisegti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta: „Jėzus Nazarietis, žydų karalius“. 20 Šį užrašą
skaitė daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta buvo
hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai. (…) 25 Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos
sesuo, Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. 26 Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį,
Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ 27 Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir
nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. 28 Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta, ir kad
išsipildytų Raštas, Jėzus tarė: „Trokštu!“ 29 Tenai stovėjo indas, pilnas perrūgusio vyno. Jie pakėlė
ant yzopo vytelės kempinę, pamirkytą vyne, ir prinešė prie jo lūpų. 30 Paragavęs to vyno, Jėzus
tarė: „Atlikta!“ Ir, nuleidęs galvą, atidavė dvasią.
2) Mąstymas (parašykite savo mąstymą – maldą. Ką išgyveno Marija per šį įvykį? Ko
galime iš jos mokytis? Ko galime prašyti?)
3) Tėve mūsų, 10 Sveika, Marija, Garbė Dievui Tėvui.
16
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IV grupelė –
Prisikėlimas – Viešpats Jėzus prisikelia iš numirusių.
1) Iš Evangelijos pagal Joną. (Jn 20, 1 - 10)
Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir
pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. 2 Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį,
kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome,kur jį padėjo“.
3
Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. 4 Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys
pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. 5 Pasilenkęs jis mato paliktas drobules, tačiau
į vidų nėjo. 6 Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas
drobules 7 ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis paliktą, bet suvyniotą ir
atskirai padėtą. 8 Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis
pamatė ir įtikėjo. 9 Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs prisikelti iš numirusių.
10
Paskui mokiniai vėl sugrįžo namo.
2) Mąstymas (parašykite savo mąstymą – maldą. Nors šiame pasakojime nėra
Jėzaus motinos, bet ji tikrai buvo šalia: ji gyveno pas Joną, kuris čia minimas kaip Jėzaus
mylimas mokinys. Ką išgyveno Marija išgirdus apie Sūnaus priskėlimą? Ko galime iš jos
mokytis? Ko galime prašyti?)
3) Tėve mūsų, 10 Sveika, Marija, Garbė Dievui Tėvui.
1

Tokį Rožinį savaip galite baigti giesme Marijai.
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SITUACIJŲ ANALIZĖ - KĄ DARYTŲ JĖZUS?
Iš Mike Fleischmann straipsnio „Ką darytų Jėzus?“

I situacija
Kartu su šeima žengiu pro duris, skubėdamas į bažnyčią. Važiuodamas iš garažo,
žvilgtelėjęs į galinio vaizdo veidrodėlį pamatau kaimynę, gyvenančią kitoje gatvės pusėje.
Ji viena dirba, stengdamasi išvalyti iš kiemo neseniai praūžusios audros paliktas nuolaužas.
Galvoje pralekia mintis: „Sustok, grįžk vidun ir persirenk. Šiandien neik į bažnyčią ir įrodyk
savo kaimynei, kad ji tau rūpi“. Kaip šioje situacijoje pasielgtų Jėzus?
II situacija
Kadangi mūsų kaimynai dažnai keičiasi, turime daugybę galimybių susipažinti ir
užmegzti santykius, pasitarnausiančius Karalystei. Bet štai situacija: mūsų kaimynais tampa
nesąžiningu verslu užsiimanti pora. Atsiduriame keblioje padėtyje: jei įkurtuvių proga, kaip
visuomet darome atsikėlus naujiems kaimynams, padovanosime jiems dovanėlę, ar tai
reiškia, kad pritarsime jų nusikaltimams? Ką šioje situacijoje darytų Jėzus?
III situacija
Atidedu pinigus naujo bažnyčios pastato statybai. Mes laimime žmones Kristui,
todėl didesnis pastatas – būtinas. Bet vieną dieną, kai jau ruošiuosi išrašyti čekį šiam tikslui,
sužinau, kad bedarbis draugas gali netekti namų. Kaip pasielgtų Jėzus?
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