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Pašaukimas kaip kvietimas

Vardas

Vienišumas

Žodis pašaukimas [it. vocazione] kyla iš lotyniško veiksmažodžio vocare, kuris ir reiš-
kia pašaukti, kviesti. Pirmasis Dievo kvietimas kiekvienam asmeniui yra per Krikšto 
sakramentą tapti jo vaiku.

Tarp pakrikštytųjų kai kurie yra kviečiami dovanoti Dievui savo gyvenimą per pa-
sišventimą kunigystei ar vienuolystei; kiti – dovanoti save Viešpačiui per Santuokos 
sakramentą. Taigi ir santuokinis gyvenimas yra pašaukimas, kitaip tariant, Dievo 
kvietimas.

Įprotis vadinti vieni kitus vardais yra labai paplitusi praktika mūsų šeimose, ypač jei 
yra vaikų. Parinkti vaikui vardą, kuriuo jis bus vadinamas visą gyvenimą, yra labai 
svarbus tėvų sprendimas.

Gali būti įvairių priežasčių, dėl kurių parenkamas tas ar kitas vardas. Kartais tai 
per kartų kartas šeimoje perduodamas vardas; kartais tai šventojo, kuriam tėvai yra 
labai atsidavę, vardas, arba vardas asmens, kuris kokiu nors būdu paliko ženklą tėvų 
gyvenime. Taigi vardas yra svarbus pasirinkimas ir kiekvienam žmogui tai tarsi vi-
zitinė kortelė, kuria prisistatoma pasauliui. Išties jis iškart kažką apie mus pasako.

Kai kalbame su žmogumi, kurio vardo neprisimename, tai ženklas, kad išties neuž-
mezgėme santykio su tuo asmeniu.

Giliausia drama žmogui – kai jo neprisimenama. Iš to atsirandantis vienišumo 
jausmas kyla ypač todėl, kad nesijaučiame, jog apie mus galvojama ir mūsų trokšta-
ma. Ilgas užsidarymo laikotarpis, kurį išgyvenome, daugeliui tapo gilaus vienišumo 
laiku, ypač vyresnio amžiaus žmonėms ir tiems, kurie dėl įvairių priežasčių patiria 
gyvenimo po vieną sunkumus ir išmėginimus.



Esame kviečiami

Dievas mus kviečia vardu

Santuoka yra atsakas į kvietimą

Kiekvieno mūsų vardas dažnai skamba namuose. Pavyzdžiui, tėvai kviečia vaikus 
ryte juos žadindami arba norėdami paraginti juos atlikti savo pareigas, parodyti 
jiems savo meilę.

Apsimesti, kad negirdime mus kviečiančiojo, yra gerai mūsų visų pažįstama strate-
gija. Taip parodome, jog nenorime užmegzti santykio su asmeniu, kuris mus kviečia.

Būti kviečiamiems neša žinią. Kažkas, žinodamas, kad egzistuojame, domisi mūsų 
gyvenimu. Mes galime priimti arba atmesti šį kvietimą įeiti į santykį.

Ištrauka iš šv. Pauliaus laiško atskleidžia, kad visi esame pakviestieji, kiekvieną iš 
mūsų Tėvas pažįsta ir kviečia:

„[Jis] mus išgelbėjo bei pašaukė į šventąjį pašaukimą ne atsižvelgdamas į mūsų darbus, 
bet savo laisvu nutarimu bei malone, kuri dovanota mums Kristuje Jėzuje prieš amžinuo-
sius laikus. Ji dabar tapo regima, pasirodžius mūsų Išganytojui Kristui Jėzui, kuris sunaiki-
no mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo Evangelija“. (2 Tim 1, 9–10)

Dievas mus pašaukė dar prieš amžinuosius laikus. Žmonės mus kviečia mūsų tėvų 
mums duotu vardu. Pats Dievas mus kviečia tuo vardu.

Skaitydami Bibliją ne viena proga matome, kaip Dievas nuolatos ir įvairiais būdais 
kviečia vyrus ir moteris, kad jie įeitų į santykį su juo ir priimtų jį į savo gyvenimą.

Šiandien Tėvas mus kviečia sekti Kristumi, nes per jį mums dovanojamas gyve-
nimas, kuriame mirtis yra Kristaus nugalėta; gyvenimas, kurį nepaisant bet kokių 
sunkumų, verta gyventi, nes jis nukreiptas į amžinąjį gyvenimą. Su Šventosios Dva-
sios mums teikiama jėga galime atsiliepti į Dievo kvietimą, kuris yra unikalus 
kiekvienam iš mūsų.

Santuokos sakramentu sutuoktiniai atsiliepia į Dievo jiems skirtą kvietimą. Tas kvie-
timas yra mylėti kaip Jis myli.

Sutuoktinių jų Santuokos dieną ištartas taip visgi kasdien susiduria su sunkumu 
mylėti savo sutuoktinį jo trapume ir silpnumuose. Tai reiškia, kad kvietimas į Meilę 
turi būti palaikomas Kristaus malonės. O tam reikia nuolatinio šios Malonės priė-
mimo kasdien. Jos reikia, kad sutuoktiniai palaipsniui tvirtu atkaklumu ir nuolan-
kia kantrybe išmoktų vienas kitą mylėti ir mylėti kaip myli Jėzus.

Guodžia žinojimas, kad nepaisant išmėginimų ir neišvengiamų sunkumų, Kristaus 
buvimas išlieka nepakeičiama pagalba ir su niekuo nesulyginama paguoda. Jo balsas, 
kurį perduoda Žodis, niekad nenustoja kvietęs, guodęs ir drąsinęs keliauti toliau.

Patartina palikti laiko, kad kiekvienas galėtų vėl perskaityti katechezę, stabteldamas prie to, 
kas ypatingai suskamba širdyje.



Pasiūlymai mąstymui  
poroje / šeimoje

Pasiūlymai mąstymui  
bendruomenėje

Ieškokite Viešpaties, kai galima jį rasti, 
šaukitės jo, kai jis yra arti.
Nes mano mintys – ne jūsų mintys,
o mano keliai – ne jūsų keliai  
(plg. Iz 55, 6. 8).

Kartais Dievo kvietimas nesutampa 
su mūsų troškimais, su mūsų minti-
mis, su tuo, kas mums atrodo teisinga. 
Pranašas Izaijas mums sako: Ieškokite 
Viešpaties, šaukitės jo.

Pasidalykime poroje ir su savo vai-
kais:

• Ar būdami jauni klausėme savęs, 
koks yra Dievo kvietimas mums?

• Ar suvokėme, kad susituokti reiš-
kia atsiliepti į Dievo kvietimą?

• Kaip bendruomenė pamąstykime 
apie santuoką kaip apie pašaukimą, 
kaip Dievo kvietimą tapti sakra-
mentu, taigi jo meilės atvaizdu (ne 
tobulu, bet tikru).

• Kai širdyje pajuntame kvietimą, 
kaip galime suprasti, kad jis išties 
ateina iš Dievo?

• Apmąstykime Dievo kvietimo atpa-
žinimo svarbą ne tik svarbiausiuo-
se gyvenimo pasirinkimuose, bet ir 
kasdienybėje.

Pagilinimui

„Santuoka, pašvęstasis gyvenimas, kunigystė – kiekvienas tikras pašaukimas prasideda 
nuo susitikimo su Jėzumi“ (popiežiaus Pranciškaus 2017 08 30 katechezė, “Bažnyčios 
žinios” 2017 Nr. 10, psl. 5). Nuoroda: 

https://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2017-10.pdf

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 mažosios 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 jas kvieti,
kad jos 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.
Amen.
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