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Šventasis Tėvas

„Kaip galėtume įsivaizduoti Dievo meilę? Ar  pasaulyje egzistuoja kokia nors kon-
kreti tikrovė, kuri mums padėtų išvysti šią meilę mūsų pačių akimis?  Žinoma, kad 
taip! Tai šeima!  Dievo paveikslas puikiausiai atsispindi vyro ir moters asmenyje, 
santuokinėje meilėje: toje „gyvoje ikonoje“, per kurią Dievas tampa regimas“.
„Dievas Trejybė yra meilės bendrystė, o šeima – jo gyvas atspindys. Aiškumo čia mums 
teikia šventojo Jono Pauliaus II žodžiai: „Mūsų Dievas savo giliausiame slėpinyje yra ne 
vienatvė, bet šeima, nes jis kaip toks yra tėvystė, sūnystė ir šeimos esmė, kuri yra meilė. Ta 
meilė dieviškojoje šeimoje yra Šventoji Dvasia.“ Tad šeima nėra kas nors svetima pačiai 
dieviškajai esmei“. AL 11

Pedro ir Trini 

Pedro: „Mes žinome, kad Dievas mus sukūrė vieną kitam dar laikų pradžioje. Aš 
myliu Trini nuo mūsų sužadėtuvių akimirkos. Iki šios dienos branginu joje liepsno-
jančią gyvenimo aistrą.“ 
Trini: „Man patinka, kad Pedro yra toks drąsus. Jis ryžtingai imasi bet kokio projek-
to ir pilnai jam pasišvenčia“. 

„Perženkime slenkstį tų giedrų namų, kur šeima susėdusi už šventiško stalo. Centre iš-
vystame porą, tėvą ir motiną, drauge ir visą jų meilės istoriją. Jie įkūnija pirminį planą, 
primygtinai primintą paties Kristaus: „Argi neskaitėte, jog Kūrėjas iš pradžių sukūrė 
žmones kaip vyrą ir moterį?“ (Mt 19, 4). Pakartojamas Pradžios knygos įsakymas: „Todėl 
vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie žmonos, ir jie tampa vienu kūnu“ (Pr 
2, 24).“ AL 9
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Santuokinė meilė: „gyva ikona“, per kurią  
Dievas tampa regimas



 Kvietimas apmąstyti:

Perženkime savo namų slenkstį: čia mes atrandame, kas mes esame kaip pora, ir 
savo meilės istoriją, kurioje pildosi Dievo planas mums.
Mes pamilome, nes kito asmenyje išvydome tą kibirkštį, kuri kažkaip išreiškė 
Dievo grožį.
Ką šis teiginys sužadina mumyse?
Ar vis dar matau šį grožį kitame? Ar kada nors išvis apie tai pagalvoju?
Akimirkai nurimkime, kontempliuodami slėpiningą Jėzaus dalyvavimą mūsų 
poros meilėje.  

 Užduotis šeimai:

Drauge peržiūrėdami mūsų vestuvių dienos nuotraukas, prisiminkime pirmą-
sias įsimylėjimo akimirkas. Galime pasidalinti prisiminimais apie tai, kas paska-
tino mus įsimylėti mūsų sutuoktinį arba mūsų šeimą. 

 Užduotis bendruomenei ar grupei:

Dalyvaujančios poros/šeimos yra kviečiamos susiburti į nedideles grupes ir pasi-
dalinti keletu prisiminimų apie jų meilės istorijos užuomazgas. 

Malda

Būk pašlovintas, Viešpatie,
kuris davei mus vienas kitam kaip
sutuoktinius ir padarei mus gyvais 

savosios meilės atvaizdais.
Padėk mums kiekvieną dieną

vis labiau puoselėti gebėjimą nuoširdžiai  
žvelgti vienas į kitą,

atidžiai vienas kito klausytis,
sakyti vienas kitam tiesą, 

rodyti vienas kitam
priėmimo, dėmesio, meilės ženklus.

Apdovanok mus, Viešpatie,
gebėjimu žavėtis 

mūsų santuokinės meilės grožiu.
 Amen.
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Niekam neskirta likti vienam 

Šventasis Tėvas

„Kaip gimsta šeima? Ji gimsta, kai susitinka „aš“ ir „tu“, vyras ir moteris, kurie vienas 
kitą atradę, gydo vienas kito vienatvę. Niekam nėra skirta likti vienam. Esame to 
Kito sumanyti būti meilės dovana kam nors ir meilėje gimdyti gyvybę“.
„Iš tokio susitikimo, išsklaidančio vienatvę, kyla nauja gyvybė ir šeima. [...] Vyras „glau-
sis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu“. [...] Veiksmažodis „glausis“ originaliame hebra-
jiškame tekste žymi artimą darną, fizinį ir vidinį susijungimą. [...] Per tai santuokinis 
susivienijimas išreiškiamas ne tik savo lytiniu bei kūniniu aspektu, bet ir kaip savanoriš-
kas dovanojimasis mylint“. AL 13 

Pedro ir Trini

Trini: „Man patinka žinoti, kad mes esme Dievo įrankiai. Mes giliai pasitikime jo 
planu ir žinome, kad jo Apvaizda mums padės jį įgyvendinti.“ 
Pedro: „Mūsų šeima yra namų Bažnyčia. Dievo meilė yra joje. Jėzus sėdasi kartu 
su mumis už stalo, jis yra mūsų maldoje, kai mes auklėjame vaikus, skausme ir 
džiaugsme“.
„Žinome, kad Naujajame Testamente kalbama apie 
„Bažnyčią, kuri renkasi namuose“. [...]  Šeimos gy-
venamoji erdvė gali virsti namų Bažnyčia, Eucharis-
tijos, Kristaus, sėdinčio prie to paties stalo, artumo 
buveine. Neužmirštama yra Apreiškimo knygoje ap-
rašyta scena: „Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei 
kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu 
ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi“ (3, 20). Tai 
– namai, kuriuose yra Dievas, bendrai meldžiamasi; 
todėl jie palaiminti Viešpaties.“ AL 15 

„Šeima, kad augtų meile ir 
vis labiau virstų šventykla, kur gyvena Dvasia, pašaukta da-
lytis kasdiene malda, Dievo žodžio skaitymu ir eucharistine 
bendryste.“  AL 29
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 Kvietimas apmąstyti:

Gyvas Jėzaus buvimas mūsų meilėje per Santuokos sakramentą mūsų šeimą 
padaro namų Bažnyčia.
Apmąstome ir su savo sutuoktiniu ar visa šeima pasidaliname tuo, ką ši nuostabi 
tiesa sužadina mumyse. 

 Užduotis šeimai:

Ar kada nors pasitaikė, kad mano sutuoktiniui teko patirti vienatvės akimirkų 
dėl mano elgesio? Pamėginkite apie tai pasikalbėti.
Galime ir savo vaikų paklausti, ar jie kada nors jautėsi vieniši šeimoje.

 Užduotis bendruomenei ar grupei:

Ar būdami namų šeima - Bažnyčia,  sugebame išlaikyti budrumą savo aplinkoje ir 
leisti žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių patiria vienatvę, pasijusti laukiamais?
Kiekviena pora ar šeima gali prisiimti konkretų įsipareigojimą, atsižvelgdama 
į tuos asmenis, su kuriais susiduria įvairiose terpėse, kuriose tenka lankytis, ir 
kurie galbūt šiuo metu patiria sunkumų ar vienatvę.

 Malda

Viešpatie Jėzau,
mes šloviname tave, nes esi

mūsų šeimoje, mūsų Bažnyčioje.
Padėk mums būti dėmesingiems 

aplinkiniams,
kad niekas nesijaustų vienišas

dėl to, kaip mes elgiamės,
dėl to, kad jiems trūksta svetingo 

apkabinimo,
dėl to, kad ištarėme netinkamą žodį.

Suteik mums gebėjimą sustoti
ir džiugiai skirti laiko klausytis,

parodyti svetingumą,
gailestingumo ir atleidimo veiksmą.

 Amen.
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Autentiška meilė visada kuria gyvenimą

Šventasis Tėvas:

„Poros gebėjimas teikti gyvenimą yra meilės, veikiančios Dieve, dinamiškumo, kū-
rybinio Dievo veikimo atvaizdas. Vaisinga meilė, generatyvi meilė yra Dievo vidinio 
gyvenimo simbolis. Kaskart, kai pradedamas kūdikis, vyras ir moteris pradeda naują 
gyvybę kartu su Dievu. Jie suteikia Sūnų ar Dukterį Dievui, kuris dalyvauja toje 
meilėje. Dėl šios priežasties kiekviena žmogaus gyvybė yra unikali ir brangi, tad ir 
saugotina“.
„Pora, kuri myli ir duoda pradžią gyvybei, yra tikra gyva „skulptūra“ (ne iš akmens ar 
aukso, kokia draudžiama Dekaloge), gebanti išreikšti Dievą Kūrėją ir Išganytoją. Todėl 
vaisinga meilė tampa Dievo vidinės tikrovės simboliu. [...] Žmonių poros gebėjimas duo-
ti pradžią gyvybei yra kelias, kuriuo rutuliojasi išganymo istorija. Turint tai priešais akis, 
vaisingas poros santykis tampa įvaizdžiu Dievo slėpiniui atrasti bei nusakyti.“ AL 11 

Pedro ir Trini

Pedro: „Mes žinome, kad Dievas davė mums vaikus, kad jie nėra mūsų nuosavybė.
Mūsų užduotis yra padėti jiems įgyvendinti savo misiją, realizuoti savo gyvenimo 
užmojus“.
Trini: „Mes vieni kitiems perduodame tikėjimą: tėvai vaikams, o vaikai tėvams. Tėvai 
perduoda Dievo tėvystę, o vaikai mus moko, ką reiškia būti vaikais“.
„Biblijoje šeima taip pat laikoma vaikų katekizavimo vieta. [...] „Dalykus, kuriuos gir-
dėjome ir žinojome, apie kuriuos mums tėvai mūsų pasakojo, neslėpsime jų nuo savo 
vaikų, bet būsimai kartai pasakosime apie Viešpaties galybę ir jo darbus šlovingus, ir 
stebuklus, jo padarytus. [...] Jų vaikai, kurie dar gims, – kad ir šie iš eilės pasakotų savo 
vaikams“ (78, 3–6). Todėl šeima yra vieta, kur tėvai savo vaikams tampa pirmais tikėji-
mo mokytojais. Tai – „amatas“, perduodamas asmens asmeniui: „Kai ateityje tavo sūnus 
klaus tave <...>, tu jam atsakysi <...>“ (Iš 13, 14).“ AL 16 
„Evangelija mums irgi primena, kad vaikai nėra šeimos nuosavybė, bet turi nueiti savo 
gyvenimo kelią. Jėzus, klausydamas savo žemiškųjų tėvų, yra klusnumo jiems pavyzdys 
(plg. Lk 2, 51), lygiai taip pat neabejotina, jog jis sykiu rodo, kad vaiko gyvenimiškasis 
apsisprendimas ir jo paties krikščioniškasis pašaukimas gali pareikalauti atsiskyrimo dėl 
Dievo karalystės“. AL 18
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 Kvietimas apmąstyti:
Mūsų prigimtiniai ir dvasiniai vaikai yra Dievo dovanos, kurias jis patikėjo 
mums, kad užaugintume juos kaip Jo vaikus. Ką tai konkrečiai reiškia mums? Ar 
mes tai žinome?

 Užduotis šeimai:

Su savo sutuoktiniu, o paskui ir su šeima apmąstome, kaip Viešpats padarė mus 
vaisingais per visus šiuos metus.

 Užduotis bendruomenei ar grupei:

„Kiekvienas, kuris bijo Viešpaties, yra vaisingas“ (žr. Ps 128, 1–6).
Psalmistas nurodo ne tik į biologinius vaikus, bet ir į visus vaikus, kuriuos Šven-
tosios Dvasios meilės sklidina gali gimdyti kiekviena pora. Apmąstome, ką reiškia 
mūsų šeimai papildyti gyvybe bendruomenės, kuriai priklausome, gyvenimą?
Kaip šį dosnumą konkrečiai išreiškiame kiekvieną dieną? Kaip mes galime pasi-
tarnauti kitiems ir bendruomenei?

Malda: 

Šventoji Nazareto šeima,
padėk mūsų visuomenei praregėti,

kokia šventa ir neliečiama 
yra šeima,

koks neįkainojamas ir nepakeičiamas
gėris ji yra.

Lai kiekviena šeima suteiks
svetingus

gerumo ir ramybės kupinus namus
vaikams ir seneliams,

sergantiems ir vienišiems,
vargšams ir stokojantiems.

Amen.
Popiežius Pranciškus, Šeimos Sinodas

2013 m. spalio 27 d.
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Šeima - Dievo slėpinio atspindys

Šventasis Tėvas:

„Dievo slėpinys, kuris yra šeimyninė meilė, meilės bendrystė tarp Tėvo ir Sūnaus, 
geriausiai atsispindi šeimoje.
Drąsiai ir ramiai pasitikite kiekvieną šeimoje kylantį iššūkį, tiek liūdną, tiek ir 
džiaugsmingą. Savo širdies gilumoje saugokite ir nuolat apmąstykite Dievo stebu-
klus, slypinčius kiekvienoje jūsų kasdienio gyvenimo akimirkoje! Dievas mus myli ir 
viską išveda į gera tiems, kurie Jo ieško“.
„Dievo žodis yra ne abstrakčių tezių seka, bet kelionės palydovas krizę ar kokį nors skaus-
mą išgyvenančioms šeimoms ir kreipia į kelio tikslą, kai Dievas „nušluostys kiekvieną 
ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto“ (Apr 
21, 4). AL 22

„Būtent tokiu žvilgsniu, aprėpiančiu tikėjimą ir meilę, malonę ir įsipareigojimą, 
žmogiškąją šeimą ir dieviškąją Trejybę, žvelgiame į šeimą“. Al 29 
„[Šeimos] raginamos, kaip Marija, drąsiai ir giedrai gyventi liūdnais ir džiugiais šeimos 
iššūkiais bei sergėti ir svarstyti širdyje įstabius Dievo darbus (plg. Lk 2, 19. 51). Marijos 
širdies lobyne yra ir visi kiekvieno iš mūsų šeimos įvykiai, kuriuos ji rūpestingai saugo. 
Todėl ji mums gali padėti savo šeimos istorijoje atpažinti Dievo žinią.“ AL 30
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 Kvietimas apmąstyti:
Mes apmąstome, su kokiais sunkumais mums kaip porai ir kaip šeimai teko susi-
durti, ir kaip Dievas visame tame dalyvavo.  

 Užduotis šeimai:

Ar mums kaip porai ir kaip šeimai pavyksta atrasti Dievo artumo ženklus ne 
tik didesniuose iššūkiuose, su kuriais susidūrėme, bet ir kasdienos sunkumuose? 
Kaip ir kur šiandien patyrėme Dievo buvimą?

 Užduotis bendruomenei ar grupei:

Kiekviena pora/šeima yra kviečiama pasidalinti kaip joms, nepaisant visų sunku-
mų, pareigų bei laiko stokos, sekasi kasdieniame gyvenime puoselėti savo santykį 
su Dievu.
Kiekviena pora/šeima padaro nedidelį pasiryžimą kasdien priminti sau Jėzaus bu-
vimą jų namų bažnyčioje.

Malda: 

Nekaltoji Mergele Marija,
meilioji Sutuoktine ir švelnioji Motina,

tavo Nekaltąjai Širdžiai pašvenčiame ir pavedame  
visas mūsų šeimas.

Suteik joms ramybės, vienybės, meilės ir atleidimo.
Rūpestingai palaikyk sunkumų patiriančias šeimas,

o savo Širdies jėga suvienyk iširusias.
Apsaugok naujagimių gyvybes

ir apdovanok motinystės džiaugsmu tuos, kurie jos ilgisi.
Vadovauk mūsų vaikams, kad jie išsaugotų savo tikėjimą 

Viešpačiu, o savo namuose rastų meilę.
Padėk tiems, kurie yra bandomi liga, kančia,

nusivylimu, vienatve.
Parūpink visiems darbo ir kasdienės duonos.

Stiprink mus kasdieniuose sunkumuose
ir laimėk mums iš Dievo palaiminimą

bei mūsų tikėjimo augimo malonę.
Amen.
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Kvietimas skaityti Amoris Laetitia
ŽODŽIO ŠVIESOJE
Amoris Laetitia, 8-30 skyriai

Nuoroda į apaštališkąjį paraginimą  
AMORIS LAETITIA
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Dangiškasis Tėve,

Ateiname Tavo akivaizdon 
padėkoti už didžiąją šeimos dovaną.

Meldžiame Tave už visas Santuokos sakramentu pašventintas šeimas.
Tegul kiekvieną dieną jos iš naujo atranda gautas malones,

ir kaip mažos namų bažnyčios, teliudija Tavo buvimą
ir meilę, kuria Kristus myli Bažnyčią.

Meldžiame Tave už visas šeimas, kurios susiduria su sunkumais ir kančia,  
dėl ligų ar vien Tau žinomų aplinkybių.

Palaikyk jas ir padėk suprasti šventumo kelią, į kurį juos kvieti, kad jie patirtų 
begalinį Tavo gailestingumą ir rastų naujų būdų augti meilėje.

Meldžiame Tave už vaikus ir jaunimą.
Lai jie sutiks Tave ir džiaugsmingai atsilieps į pašaukimą, kurį Tu jiems numatei. 

Meldžiamės už jų tėvus bei senelius.
Tegu jie žino, kad yra Dievo tėvystės ir motinystės ženklai,

kai rūpinasi vaikais, kurių kūnus ir dvasią Tu jiems patikėjai,  
taip pat ir per brolystės patirtį, kurią šeima gali duoti pasauliui.

Viešpatie, suteik, kad kiekviena šeima ypatingą savo pašaukimą  
į šventumą Bažnyčioje išgyventų kaip kvietimą tapti misionieriško uolumo 

kupinais mokiniais, tarnautų gyvybei ir taikai, bendrystėje su mūsų kunigais, 
pašvęstojo gyvenimo nariais ir visais pašaukimais Bažnyčioje.

Palaimink Pasaulinį šeimų susitikimą Romoje.

Amen.

(Malda už X pasaulinį šeimų susitikimą Romoje  
2022 m. birželio 22–26 d.)

„Amoris Laetitia“ Šeimos metai 2021-2022

Šeimos meilė: pašaukimas ir šventumo kelias 
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