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Biblinė Rožinio slėpinių 
prasmė

Kun. Danielius DIKEVIČIUS

Ką tik prasidėję metai ypatingi – šiemet minėsime žinomiausią pasaulyje 

Marijos apsireiškimą Lurde prieš 150 m., o Lietuvoje švęsime apsireiškimo  

Šiluvoje 400 m. jubiliejų. Taigi turime puikią progą darsyk pažvelgti į nepaliau-

jamą Dievo Motinos veikimą mūsų visų išganymo istorijoje.

Pamaldumas Švč. M. Marijai – labai sena Katalikų Bažnyčios praktika. Ji sie-

kia I a. antrąją pusę ir yra susijusi su Mato, Luko ir Jono evangelijų atsiradimu. 

Seniausias nebiblinis šio maldingumo liudijimas – ant papiruso užrašyta malda 

Marijai – kildinamas iš III a. Jo užuomazgų taip pat būta šv. Ignaco Antiochie-

čio ir šv. Justino raštuose. Šiems liudijimas galėtume priskirti ir Mariją vaizduo-

jančius piešinius katakombose. Pamaldumas Dievo Motinai amžių būvyje ir mū-

sų dienomis turėjo ir tebeturi įvairias liturgines formas (pvz., Akatistas, Marijos 

valandos, Marijos šeštadienių praktika etc). Tačiau populiariausias ir labiausiai 

paplitęs maldingumo būdas yra – ir drįsčiau pranašauti, kad išliks – Švč. M. 

Marijos rožinis. Tai lūpų ir proto malda: lūpos taria „Sveika, Marija“, protas ap-

mąsto slėpinius. Palengvinti ir pagilinti Rožinio slėpinių apmąstymą – toks svar-

biausias ciklo „Biblinė Rožinio slėpinių prasmė“ tikslas. 

Tad pradėkime nuo pirmojo Džiaugsmo dalies slėpinio.

„Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai“ 

Tekstas ir literatūrinis žanras. Apie apreiškimą Mari-
jai mums pasakoja tik vienas biblinis tekstas – Lk 1, 26–
38, turintis aiškiai apibrėžtą 26 eilučių pradžią ir pa-
baigą – 38 eilutes (kiekvieno biblinio teksto pradžia ir 
pabaiga nustatoma vietos, temos ir veikėjų pasikeitimo 
pagrindu). Šis įvykis aprašomas ir apokrifinėje, t. y. į 
Šventojo Rašto kanoną neįtrauktoje literatūroje. 

Minėtas biblinis tekstas literatūriniu atžvilgiu pa-
prastai priskiriamas apreiškimo (lot. annuntiare – „ap-
reikšti“) žanrui. Jis naudotas jau Senajame Testamente. 
Apreiškiamojo pobūdžio pasakojimas visuomet vyksta 
pagal tam tikrą nusistovėjusią tvarką: 1) dangiškos bū-
tybės apsireiškimas; 2) žmogaus išgąstis; 3) žmogaus 
nuraminimas ir žinios paskelbimas; 4) žmogaus atsikal-
binėjimas; 5) ženklo suteikimas; 6) žmogaus sutikimas; 
7) dangiškos būtybės pasitraukimas. Kai kurie biblistai 
Lk 1, 26–38 ištrauką vadina ne tradiciškai – apreiškimu 
Marijai, bet Marijos pašaukimu. Kuris pavadinimas ge-
resnis? Abudu! Jie vienas kitą papildo. 

Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo 

pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Naza-
retas (1, 26). 

Šeštame mėnesyje – tai šeštas Elzbietos, kunigo Za-
charijo žmonos, būsimosios Jono Krikštytojo motinos 
ir Marijos giminaitės, nėštumo mėnuo (plg. 1, 36). Be 
to, šie žodžiai susiję su ankstesne ištrauka (1, 5–25): 
praėjus pusmečiui po apreiškimo Zacharijui, įvyksta 
apreiškimas Marijai. 

Angelas Gabrielius – hebr. gabrî’el greičiausiai reiš-
kia „Dievo vyrą/karį“. Tai yra eschatologinius (paskuti-
niuosius) laikus ir dangiškas vizijas aiškinantis angelas. 
Pirmąsyk Biblijoje minimas Dan 8, 16. 

Buvo Dievo pasiųstas – iniciatyva visada yra Die-
vo rankose. 

Į Galilėjos – Galilėja (hebr. galîl – „dalis, kuri suka-
si“) – šiaurinės Palestinos regionas. Pirmą kartą Senaja-
me Testamente minimas Joz 20, 7. Naujojo Testamento 
laikais buvo valdoma tetrarcho Erodo Antipo, Erodo Di-
džiojo sūnaus. Galilėja buvo zelotų (tų laikų teroristų), 
Mišnos ir Palestinos Talmudo rabinų mokyklų tėvynė. 

Miestą, kuris vadinasi Nazaretas – Nazaretas („gė-
lė“) Jėzaus laikais buvo nedidelis kaimas su gražiu gam-

Apreiškimas Mergelei. 
Mišiolo inicialas, Fra Angelico, XV a. pr. Italija
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tovaizdžiu netoli prekybinio kelio (via maris). Turėjo 
savo sinagogą. Neminimas Senajame Testamente. 

Pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Do-
vydo namų; o mergelės vardas buvo Marija (1, 27).

Pas mergelę – ši eilutė pristato Marijos kaip merge-
lės būseną, status quo. Skaitytojas supažindinamas su 
Marija pradedant ne vardu ir pavarde. Ji pirmiausia yra 
mergelė, ir tai – viena svarbiausių jos savybių.

Sužadėtą su vyru – mergelė yra kaip uždaras sodas, 
užantspauduotas šaltinis (plg. Gg 4, 12) t. y. priklauso 
konkrečiam vyrui, kuris už ją jau yra sumokėjęs jos tė-
vams „nuotakos kainą“ (hebr. mōhar) ir greičiausiai jau 
rūpinasi tinkama pastoge būsimajai šeimai. 

Vardu Juozapas, iš Dovydo namų – graikiškai tekstas 
nėra vienareikšmiškas. Ką reiškia „iš Dovydo namų“? Iš 
jų kilusi Marija ar Juozapas (hebr. yôsēp) – „tas, kuris at-
ima“ ir „tas, kuris prideda“)? Tradicija ir biblistų daugu-
ma teigia: Juozapas yra iš karališkos Dovydo giminės.

Mergelės vardas buvo Marija – tik eilutės pabaigoje 
pasigirsta Marijos vardas (hebr. mirjam – „kartumas“, 
„liūdesys“; atkreiptinas dėmesys, jog vardo kilmė nėra 
visiškai aiški, tad galimos ir kitokios interpretacijos). 
Tačiau tuo užmaršiam skaitytojui dar kartą primena-
ma, jog Marija yra mergelė. 

Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis ap-
dovanotoji! Viešpats su tavimi!“ (1, 28). 

Atėjęs pas ją – angelas Gabrielis „ateina“ pas Mari-
ją. Kunigui Zacharijui jis „pasirodė“ (plg. 1, 11). Grei-
čiausiai tuo Lukas nori pabrėžti apreiškimo Marijai 
įvykio išskirtinumą.

Angelas tarė – kaip Marija išgirdo angelo balsą? Iš-
oriškai (t. y. ausimis) ar vidumi (t. y. savo širdimi, są-
žine, tikėjimu etc.)? Tai misterium fidei (liet. „tikėjimo 
paslaptis“).

Sveika – gr. chaire reiškia „džiūgauki“. Kodėl ange-
las kalba graikiškai? Kodėl nepasisveikino hebrajiškai 
(šalom) ar bent aramėjiškai (šelam)? Chaire išreiškia 
laikų pabaigos (eschatologinio) džiaugsmo idėją (plg. 
Jl 2, 21.23; Sof 3, 14; Zch 9, 9). Todėl sveika nereiškia 
„laba diena“. Tai kvietimas bendradarbiauti ir būti pa-
sirengusiai Dievo Mesijo atėjimui. 

Malonėmis apdovanotoji – gr. kecharitōmenē. Šie žo-
džiai tapo pagrindu paskelbiant Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo dogmą (popiežius Pijus IX, 1854 m.). Jokios 
nuodėmės neturinčiam Dievo Sūnui reikėjo visiškai 
nekaltos motinos. 

Viešpats su tavimi – Senajame Testamente šie žo-
džiai skiriami tiems žmonėms, kuriems Viešpats yra 
numatęs didžiulius planus ir kurie turėtų suvaidinti 
lemiamą vaidmenį išgelbėjimo istorijoje. 

Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką 
reiškia toks sveikinimas (1, 29).

Išgirdusi šiuos žodžius – Marija sumišo dėl angelo žo-
džių o Zacharijas – dėl angelo pasirodymo (plg. 1, 12).

Sumišo – dviprasmiškas pasakymas. Pirmiausia juo 
išsakomas išgąstis. Išgąstis yra autentiškas antgamtinio 
pasaulio patyrimo ženklas. Jis taip pat nusako mintį, 
kad priimamas Dievo žodis. Kalbėjo angelas, Dievo 
pasiuntinys, tačiau Marija išgirdo ne angelo, bet Vieš-
paties Dievo žodžius.

Galvojo sau – tai, ką išgirdo, Marija priėmė tikėjimu 
(sumišo), tačiau ne fundamentalistiniu dieviško žodžio 
traktavimu. Išgirsti Dievo žodį ir jį suprasti neužtenka vien 
tik tikėjimo. Tam reikia ir visiškai racionalių pastangų.

O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malo-
nę pas Dievą!“ (1, 30). Nebijok – Dievo veikimas nė-
ra nukreiptas prieš žmogiškąją prigimtį. Radai malo-
nę – Dovydas irgi buvo radęs malonę pas Dievą (plg. 
Apd 7, 46). Marija yra Dovydo misijos tęsėja. 

Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pava-
dinsi Jėzumi (1, 31). Gilioje senovėje vardo išrinkimas 
buvo motinos pareiga (plg. Pr 29, 31–35). Vardas nusa-
kydavo žmogaus pašaukimo esmę. Jėzus, Jėšua (hebr.  
yehôšû‘ā; mažybinė forma yešû‘ā) reiškia „YHWH, Vieš-
patie, išgelbėk!“ 

Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Vieš-
pats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą (1, 32). 
Čia angelas nusako Jėzaus asmens status quo: jis bus 
Dievas (didis) ir Karalius (Dovydo sostą). Titulas „didis“ 
(gr. megas) Senajame Testamente taikomas tiktai Vieš-
pačiui Dievui (plg. Ps 48, 2). Jonas Krikštytojas turėjo 
būti didis tiktai Dievo akyse (plg. 1, 15). 

Jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius, ir jo viešpa-
tavimui nebus galo (1, 33). Jėzus bus Senojo Testamen-
to Izraelio (Jokūbo namuose) ir Naujojo Testamento Izra-
elio – Bažnyčios (viešpatavimui nebus galo) Karalius.

Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš ne-
pažįstu vyro?“ (1, 34). Šita eilutė buvo ir yra įvairiai aiš-
kinama. Kai kas (šv. Ambraziejus, šv. Augustinas) šiuo-
se žodžiuose bandydavo išgirsti aidą skaistybės įžado, 
kurio Marija, net dėl paties Dievo, nenorėjo iškart atsi-
sakyti. Kiti gi, atsižvelgdami į apreiškimo literatūrinio 
žanro reikalavimą, kad žmogus būtinai privalėjo tam 
tikru būdu pasipriešinti dangiškai būtybei, nesuteikda-
vo jam didesnės reikšmės ir įžvelgdavo čia grynai reto-
rinį, jokios gilesnės prasmės neturintį klausimą. Mano 
galva, Marija, šitaip klausdama angelo, norėjo pasakyti: 
„O kaipgi sužadėtuvės?“ Ką tai reiškia? Marija žinojo, 
kad Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. Jeigu angelas 
sako, kad jinai bus Dievo Sūnaus motina, tai reiškia, kad 
bus ir bus tuoj pat. Tačiau Marija yra tiktai sužadėtinė. 
O per sužadėtuves nebuvo galima lytiškai santykiauti. 
Tad kaipgi netrukus išsipildys Dievo žodis?
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Gyvenimas – 
kelionė Dievo link

Tomas VILUCKAS

Dar niekada istorijoje žmonija tiek nekeliavo, nekeitė 

savo gyvenamosios vietos kaip nūdien. Migracija yra tapusi 

visuotiniu reiškiniu, vienaip ar kitaip paliečiančiu kiekvieną 

iš mūsų. Juk pats žodis „migratio“ išvertus iš lotynų kalbos 

reiškia „kėlimasis, kraustymasis, keliavimas“ – tai tapo ne-

atsiejama mūsų žmogiškosios tikrovės dalimi. Krikščioniškai 

žvelgiant pati Bažnyčia išgyvena nuolatinę keleivystę, nes 

keliauja į savo galutinį tikslą – naująją Jeruzalę. Tad nenuostabu, kad ir  

visa išgelbėjimo istorija paženklinta migracijos reiškinio.

Palikti savo kraštą

Šventasis Raštas aiškiai byloja, kad keleivystės nuotaika yra 
tarsi įsišaknijusi Dievo tautos gyvenime. Jau Pradžios knygo-
je skaitome, kaip Viešpats taria Abraomui: „Eik iš savo gimtojo 
krašto, iš savo tėvo namų, į kraštą, kurį tau parodysiu“ (Pr 12, 1).  
Abraomas paklūsta Dievo balsui, palieka savo šalį ir leidžiasi į 
svetimas žemes, širdies gelmėse nešdamasis dieviškąjį pažadą, jog 
jis tapsiąs didelės tautos tėvu. Dievas kvietė Abraomą palikti vis-
ką, netekti to, prie ko buvo įpratęs netrumpame savo gyvenime, 
ir su pasitikėjimu sekti juo visur, kur bus vedamas.

Savo krašte užaugame ir perimame vertybes. Palikti jį – tai pa-
likti daugybę įpročių, kurių laikėmės, pažįstamus žmones, kultūrinę 
aplinką. Ūro ir Harano kraštuose, kur gyveno Abraomas, buvo pa-
plitusi stabmeldystė. Neseniai surasti Chaldėjos rankraščiai atsklei-
dė, kad jos gyventojai buvo politeistai, garbinę nesuskaičiuojamą 
daugybę stabų, o kiekviena šeima lenkdavosi savo namų dievukui. 
Tokį kraštą paliko Abraomas, tad jo emigracija buvo Dievo norėta. 
Jis turėjo palikti savo gimtinę, kad atrastų Dievo veidą.

Apie Abraomo sūnų Jokūbą Pakartoto Įstatymo knygoje sako-
ma, kad jis buvo „klajoklis aramėjas, kuris nuėjo į Egiptą su maža 
šeimyna, gyveno ten kaip ateivis ir išaugo į didžią tautą, stiprią 
ir gausingą“ (Įst 26, 5). Kaip matome, Izraelio užuomazgos atsi-
randa emigracijoje, vargingai klajojant pasaulyje. Mūsų tikėjimo 
patriarchų gyvenimas liudija, kad migracija gali tapti ta erdve, 
kurioje Dievas prabyla, brandina, veda.

Jėzus neturėjo kur galvos priglausti

Žinome, jog ilga ir sunki izraelitų vergija Egipte baigėsi jų išė-
jimu. Tačiau keturiasdešimties metų klajonės dykumoje, nūdienos 
sąvokomis tariant – migracija, leido subręsti Izraelio tautai – ne 
paprastai, bet Dievo išrinktai tautai.

Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia 
nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo ga-
lybė pridengs tave savo šešėliu; todėl 
ir tavo kūdikis bus šventas ir vadina-
mas Dievo Sūnumi (1, 35). Čia angelas 
išsklaido Marijos abejones ir paaiškina, 
kokiu būdu prasidės nauja gyvybė jos 
įsčiose. Vyro pagalba nebus reikalinga. 
Viską padarys Dievo malonė. 

Antai tavoji giminaitė Elzbieta pra-
dėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra 
šeštas tai, kuri buvo laikoma nevai-
singa (1, 36). Angelas, norėdamas vi-
siškai išsklaidyti Marijos abejones, duo-
da jai ženklą. 

Nes Dievui nėra negalimų dalykų 
(1, 37). Dievo visagalybė paprastai 
taip ir yra populiariai suprantama: Jis 
gali viską padaryti. Anot žymaus XX a. 
teologo Hanso Urso von Balthasaro, 
Dievo visagalybė labiausiai pasireiškia 
meilėje: Jis yra visagalis, t. y. niekieno 
nevaržomas ir neribojamas pasiaukoji-
me dėl žmogaus. 

Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpa-
ties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pa-
sakei.“ Ir angelas pasitraukė (1, 38). 
Katalikų Bažnyčioje Marija vadinama 
įvairiais titulais (žr. Švč. M. Marijos li-
taniją). Anot evangelisto Luko, Marija 
sau taikydavo tiktai „Viešpaties tarnai-
tės“ titulą (plg. Lk 1, 48).

Iš apreiškimo Švč. M. Marijai ma-
tyti, kad Jėzaus Kristaus įsikūnijimu 
prasidėjo eschatologiniai išgelbėjimo 
istorijos laikai. Tokiu būdu išsipildė 
ankstesnės pranašystės. Tačiau Die-
vo Sūnaus įsikūnijimas vis dėlto buvo 
didelė staigmena: jo net Senasis Tes-
tamentas negalėjo su visišku tikrumu 
nusakyti. Marija, skirtingai negu visos 
Senojo Testamento nevaisingosios mo-
terys, tapo nėščia per sužadėtuves. Taigi 
tada, kai apie kūdikį dar negalvojama. 
Šis įvykis labai svarus teologiškai. Juo 
parodoma, kokia dovana yra išgany-
mas – dieviškos visagalybės, t. y. neri-
botos Jo meilės, pasireiškimas.


