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Nazareto kuklumas
Žvelgdama į Jėzaus, Juozapo ir Marijos šeimą, kiekviena šeima gali iš naujo atrasti
savo pašaukimą, gali pradėti labiau vieni kitus suprasti, susiorientuoti gyvenimo kelyje ir pasijusti patraukti Evangelijos džiaugsmo.
Svarbu nepamiršti, kad Dievo Sūnus, tapęs žmogumi, daug metų gyveno normalioje ir kuklioje žmonių šeimoje. Būtent į kuklią ir normalią tikrovę Viešpats trokšta
ateiti ir joje apsigyventi.
Šiandien mūsų kukli ir normali egzistencija mažojo Nazareto, kurį sudarė „dirbtuvė, keletas namų, menkas kaimelis“ 1, pavyzdžiu gali tapti Dievo išsirinkta vieta, kurioje gyvens Jo sūnus Jėzus. Niekas neturi jaustis atskirtas nuo šios didžiulės nuostabios dovanos!
Jėzus gimė šeimoje. „Jėzaus kelias ėjo toje šeimoje. [...] Kiekviena krikščionių šeima –
panašiai kaip Marija ir Juozapas – gali pirmiausia pasveikinti Jėzų, jo klausytis, kalbėti su
juo, jį globoti, saugoti, augti su juo ir taip gerinti pasaulį. [...] Kiekvieną kartą, kai šeima
laikosi šio slėpinio – net jei tai vyksta pasaulio pakraštyje, – veikia Dievo Sūnaus slėpinys,
mus gelbėti ateinančio Jėzaus slėpinys.“ 2
„Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą
Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su
juo. Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų,
šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių
būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį
tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi
jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė:
„Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs.“ O jis
atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“ Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo
jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi,
metais ir malone Dievo ir žmonių akyse.“ (Lk 2, 39–52)
1 Popiežius PRANCIŠKUS, Bendrosios audiencijos katechezė, Šv. Petro aikštė, trečiadienis, 2015 09 15
2 Popiežius PRANCIŠKUS, Bendrosios audiencijos katechezė, Šv. Petro aikštė, trečiadienis, 2014 12 17

Nazarete „nepasakojama apie stebuklus, gydymus ar pamokslavimą – [Jėzus] to nedarė
šiuo laiku, – nekalbama nei apie minias žmonių. Nazarete viskas vyko „normaliai“, pagal
maldingos ir darbščios izraelitų šeimos tradiciją: [...] motina virė valgį [...] darė viską, ką
paprastai daro motinos. Tėvas, dailidė, dirbo ir mokė savo sūnų amato“ 3.
3 Popiežius PRANCIŠKUS, Bendrosios audiencijos katechezė, Šv. Petro aikštė, trečiadienis, 2014 12 17

Padaryti, kad mylėti taptų įprasta
Laikas, kai Jėzus gyveno Nazarete, Šventojoje Šeimoje, nauju būdu nušviečia kiekvienos mūsų šeimos gyvenimą: kasdienis gyvenimo ritmas, iš pažiūros nereikšmingas ir neturintis prasmės, gali tapti nauju būdu įgyvendinti specifinį šeimos pašaukimą – padaryti, kad mylėti taptų įprasta.
Ar kada pagalvojame apie tai?
Visa tai, ką kasdien išgyvename namuose, darbe, mokykloje, nors ir neatrodo tiesiogiai susiję su tikėjimo perdavimo užduotimi, iš tiesų yra mūsų būdas padaryti,
„kad taptų norma ugdyti meilę, o ne neapykantą, būtų įprasta padėti vieni kitiems
atmetant abejingumą ar priešiškumą“ 4. Kaip tai vyko tuos trisdešimt metų Nazarete,
taip gali vykti ir mūsų šeimose bei gyvenimo aplinkoje.
4 Popiežius PRANCIŠKUS, Bendrosios audiencijos katechezė, Šv. Petro aikštė, trečiadienis, 2014 12 17

Padaryti vietos Jėzui
Kad įgyvendintume savo pašaukimą ir padarytume, kad mylėti taptų įprasta, turime padaryti vietos Jėzui. „Išmokti atrasti Jėzų kitų veide, balse, prašymuose“ (Evangelii gaudium 91).
Mūsų santykiai visada yra tinkamos ir palankios progos išgyventi savo santykį su Kristumi. Jie mums suteikia galimybę susitikti su Jo veidu, Jo balsu, Jo prašymais.
Meilę padarydama įprastu dalyku, kiekviena mūsų šeima gali duoti pasauliui nepakeičiamą indėlį tikros meilės ir autentiškesnio solidarumo link.
Jokia kita mokykla negali išmokyti autentiškos, grynos, patikimos ir įtikinamos meilės,
kaip tai gali padaryti šeima.
Patartina palikti laiko, kad kiekvienas galėtų vėl perskaityti katechezę, stabteldamas prie to,
kas ypatingai suskamba širdyje.

Pasiūlymai mąstymui
poroje / šeimoje
• Kaip galime „padaryti, kad mylėti taptų įprasta“ mūsų šeimoje?
• Kaip galime „padaryti vietos Jėzui“ mūsų šeimoje?

Pasiūlymai mąstymui
bendruomenėje
• „Kiekviena mūsų šeima gali pasiūlyti pasauliui nepakeičiamą indėlį“: paskleisti
aplink save Jėzaus meilės „aromatą“.
• Taigi šeima yra pamatinis „subjektas“ mūsų bendruomenėje. Kaip galime suteikti vertę kiekvienos šeimos buvimui?

Pagilinimui
Apaštališkasis paraginimas Evangelii gaudium:
https://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2013-12.pdf (psl. 15-24)
https://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2014-01.pdf (psl. 14-36)
https://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2014-02.pdf (psl. 15-33)
https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/audiencijos/2014-12-17
https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/audiencijos/2015-09-09

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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