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2-OJI KATECHEZĖ: PAŠAUKTI Į ŠVENTUMĄ

Dievo išsirinkti, kad taptume šventi
Kam yra pašaukta mūsų šeima? Šventasis Paulius, Viešpaties pašauktas radikaliai
pakeisti savo gyvenimą (plg. Apd 9, 1–28), galėtų atsakyti šitaip:
„Garbė Dievui, [...] [kuris] mus išsirinko jame prieš pasaulio sukūrimą, kad būtume
šventi ir nesutepti jo akivaizdoje“ (Ef 1, 3–4).
Šeima gimsta iš vyro ir moters sprendimo kartu pradėti bendro gyvenimo patirtį.
Kai tai įvyksta, santuokinis gyvenimas, kuriame gausu naujų dalykų ir kuriame susiduriama su naujais iššūkiais, sutuoktiniams tampa nauju keliu jų šventėjimui, taigi
privilegijuotu keliu į šventumą.
Tuo pat metu šeimos gyvenimas, sumegztas iš neretai sudėtingų ir ne visuomet
lengvų santykių, tampa itin tinkama ir palanki vieta kontempliuoti, kaip veikia Dievo Dvasia, kuri gali perkeisti žmogaus širdį tiek, kad šeimos nariai gebėtų mylėti kaip
myli Kristus.

Šventumas: kvietimas visiems
„Nes aš esu Viešpats, jūsų Dievas. Todėl pašvęskite save ir būkite šventi, nes aš esu
šventas” (Kun 11, 44).
Trečiame savo pontifikato apaštališkajame paraginime Gaudete et Exsultate Popiežius Pranciškus drąsina kiekvieną atsiliepti į savąjį kvietimą į šventumą. Dievas nekviečia visų anoniminiu ir bendru būdu, bet kiekvienam skiria asmeninį kvietimą.
Paklausykime mąstymų, kuriuose Šventasis Tėvas išreiškia aiškų kvietimą nebijoti priimti savo pašaukimo į šventumą.
„Man patinka matyti šventumą [...] Dievo tautoje: tėvų, su didele meile auginančių savo
vaikus, vyrų ir moterų, dirbančių, kad parneštų duonos į namus, ligonių [...]. Labai dažnai toks šventumas aptinkamas „kaimynystėje“, tarp tų, kurie gyvena šalimais mūsų
ir atspindi Dievo artumą, kitaip tariant, yra „šventumo vidurinioji klasė““ (Gaudete et
exsultate, 7).
„Visi tikintieji, kad ir kokia būtų jų padėtis ir luomas, Viešpaties pašaukiami, kiekvienas
savo keliu, siekti tobulybės to šventumo, kuriuo tobulas yra Tėvas“ (Gaudete et exsultate, 10).

„Kiekvienas savo keliu [...]. Svarbu tai, kad kiekvienas tikintysis įžvelgtų savo kelią ir išgautų iš savęs geriausia, ką Viešpats asmeniškai į jį įdėjo (plg. 1 Kor 12, 7), ir
nešvaistytų jėgų mėgindamas pamėgdžioti tai, kas buvo sumanyta ne jam“ (Gaudete et
exsultate, 11).
„Norint būti šventam nebūtina būti vyskupu, kunigu, vienuoliu ar vienuole. Dažnai
jaučiame pagundą manyti, kad šventumas rezervuotas tiems, kurie turi galimybę laikytis
atokiai nuo kasdienių užsiėmimų, kad daug laiko galėtų skirti maldai. Taip nėra. Visi esame pašaukti būti šventi gyvendami meile ir kiekvienas kasdieniais užsiėmimais liudydami visur, kur esame. [...] Esate susituokę? Būkite šventi mylėdami ir rūpindamiesi savo
vyru ar žmona taip, kaip Kristus myli Bažnyčią. Esi darbuotojas? Būk šventas sąžiningai ir
kompetentingai atlikdamas savo darbą brolių labui. Esi tėvas ar motina, senelis ar senelė?
Būkite šventi kantriai mokydami vaikus sekti Jėzumi“ (Gaudete et exsultate, 14).
„Šventumas, į kurį Viešpats tave pašaukė, auga nedideliais veiksmais“ (Gaudete et
exsultate, 16).
„Tepadeda Dangus tau suvokti, kokį žodį, kokią Jėzaus žinią Dievas trokšta perteikti
pasauliui tavo gyvenimu. [...] Viešpats ją įvykdys iki galo nepaisydamas tavo klaidų ir
negerų momentų, jei tik [...] visada liksi atviras jo antgamtiniam veikimui, kuris nuvalo ir
apšviečia“ (Gaudete et exsultate, 24).
Tolimoje ir artimoje istorijoje sutinkame vaikų, paauglių, jaunuolių, našlių ir sutuoktinių, kurie gali parodyti mums šventumo kelią kiekvienam amžiui ir gyvenimo
situacijai. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie mažąją Laurą Vicuña, dvylikos metų šventąją, apie jaunąjį Pierą Giorgio Frassati arba apie šventuosius Teresės iš Lizjė tėvus.
Ši kaimynystės šventųjų istorija yra mūsų, ji mums labai artima, ji yra mes patys.
Galbūt ir mes tokių susitinkame?
Patartina palikti laiko, kad kiekvienas galėtų vėl perskaityti katechezę, stabteldamas prie to, kas ypač suskamba širdyje.

Pasiūlymai mąstymui
poroje / šeimoje

Pasiūlymai mąstymui
bendruomenėje

• Tapti šventiems „kiekvienam savo
keliu“: tai Dievo kvietimas tapti
geriausiais savimi pačiais. Kokios
yra ypatingos dovanos, kurias man
Dievas davė?
• Dievas „mus veda į šventumą“:
kada esu pasijutęs vedamas šiame
kelyje šventumo link?
• Ar buvo įvykių, susitikimų, progų,
kurios padarė mane geresnį ar kurios padarė geresnę mūsų šeimą?

• Kiekvienas žmogus savo gyvenimu
gali perduoti pasauliui ypatingą
Viešpaties jam patikėtą žinią.
• Kiekvienas pagalvokime apie žmogų, su kuriuo susitinkame: kokią
žinią man Dievas dovanoja per šį
asmenį?
• Pagalvokime apie pastarąsias
dienas: pasidalykime paprastai,
kokius Viešpaties „žinių nešėjus“
susitikome.

Pagilinimui
Popiežius Pranciškus ir šventumas, kvietimas visiems, ne „superherojams“.
Nuoroda italų kalba:
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2018-04/il-papa-e-la-santita--unachiamata-per-tutti-non-per-supereroi-.html

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.

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.

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