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VADAS

I

Daugelis katalik  paveld jo savo tik jim , nors šiandien
nežino, kod l vadinasi katalikais. Jie niekada nesusid r  su rimtu
tik jimo ugdymu, pagr stu Katalik  Bažny ios Mokymu. D l šios
priežasties ATGAIVINK, remdamasi keturiomis Katekizmo dalimis,
pareng  program KOD L VADINAM S KATALIKAIS? KELION
KATEKIZMO PUSLAPIAIS.

KOD L VADINAM S KATALIKAIS? Ši atskiriems asmenims
ir/ar tik jimo pasidalijimo grupel ms skirta patogi priemon  leis
susipažinti su didžiais Katalik  Bažny ios katekizmo lobiais, pad s
juos skaityti, melstis ir branginti. Tikim s, jog naudodamiesi šia
medžiaga žmon s giliau išstudijuos ir širdimi priims Katalik
Bažny ios katekizmo mokym ; kad tai bus jiems proga dalytis
tik jimu  J z  Krist , galimyb geriau pažinti savo tik jim  bei
leisti jam nušviesti kiekvien  j  gyvenimo aspekt .

Apm stymai leidžia asmenims „paragauti“ Katekizmo
turinio. KOD L VADINAM S KATALIKAIS? n ra sutrumpintas
Katekizmo variantas ar jo santrauka. Tai veikiau b das, leisiantis
katalikams tapti ištikimesniems savo Bažny ios Mokymui. Mes
raginame žmones skaityti Katekizmo ištraukas prieš ir po susitikim .

Tam tikra prasme KOD L VADINAM S KATALIKAIS? yra
Katekizmo gair s. Negana to - ši programa kvie ia skaitytojus ir
dalyvius  brandesn  tik jim , stiprina bei maitina pasaulie i  - vyr
bei moter  - pašaukim  tapti ir b ti tik jimo žmon mis.

Galb t šios keturios knygel s pad s žmon ms atskleisti savo
istorij , savo pa i  kelion  tampant katalikais. K  reiškia b ti
kataliku? Kod l žmon s jais išlieka? Kod l jie tampa katalikais?
Tam, kad geriau atskleist  savo tik jimo kelion , rekomenduojame
dalyviams programos metu vesti dienorašt , kuriame po kiekvieno
užsi mimo jie gal t  pasižym ti esminius tik jimo teiginius bei j
pa i  asmenines žvalgas. Tai bus didžiulis turtas, medžiaga jiems
patiems apm styti bei pasidalyti su kitais.

Pirmoji Katalik  Bažny ios katekizmo dalis kalba apie
didžiuosiuos m s  tik jimo sl pinius. Antroje d mesys kreipiamas
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 tik jimo šventim  sakramentin je liturgijoje. Tre ioji Katekizmo
dalis aiškina moralin  Katalik  Bažny ios Mokym . Ketvirtoje dalyje
atidžiau žvelgiama  m s  santyk  su Dievu ir  to santykio augim
maldoje.

Ši pirmoji KOD L VADINAM S KATALIKAIS? serijos dalis
- M S  TIK JIMO IŠPAŽINIMAS - žvelgia  tas tiesas, kurias mes,
katalikai, tikime; ia nagrin jami esminiai m s  tik jimo aspektai,
remiantis „geriausiuoju Romos katekizmu“ - Apaštal  tik jimo
išpažinimu, pateikiamos žvalgos, k  reiškia b ti kataliku.

Jei renkat s grupel mis, ši  program  galite rengti arba
dviem 6 savai i  blokais, arba iškart - 12 savai i . Galb t j s
bendruomen  nor s t sti ir kitas tris Katekizmu paremtas šios
programos dalis: KRIKŠ IONIŠKOJO SL PINIO ŠVENTIMAS:
SAKRAMENTAI (II dalis), GYVENIMAS KRISTUJE: KELIAUTI SU
DIEVU (III dalis) ir KRIKŠ IONIŠKOJI MALDA: GILINTI
SANTYK  SU DIEVU (IV dalis).

Tegu šie apm stymai veda jus  artimesn , gyvybingesn
santyk  su m s  Mylin iu Dievu.
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DALIJIMOSI TIK JIMU PRINCIPAI IR GAIR S

Kai renkam s dalytis savo tik jimu ir kartu augti bendruomen je,
svarbu, kad laikytum s tam tikr  princip . ia pateikiami
teologiniai principai ir gair s grupel ms pad s sutelkti j s
bendruomen  ir augti tik jimu, viltimi ir meile.

           Principai

· Kiekvienas asmuo yra vedamas Dievo jo ar jos dvasin je
kelion je. Tai vyksta krikš ioniškos bendruomen s
kontekste.

· Kristus, Žodis, tap s k nu, yra krikš ioniškojo tik jimo
pagrindas. D l Jo, Jame ir per J  mes susirenkame dalytis
savo tik jimu.

· Kalb dami apie dalijim si, mes turime galvoje dalijim si
tuo, kaip Dievas veikia asmeniniame gyvenime ir kaip tai
siejasi su Šventuoju Raštu bei Bažny ios tik jimu.
Dalijimasis tik jimu n ra diskusija, problem  sprendimas
ar Šventojo Rašto studijos. Jo tikslas yra konkre iomis
s lygomis gyvenan io žmogaus ir mylin io Dievo
susitikimas, vedantis  širdies pokalb .

· Dalijimosi tik jimu procesas yra apm stym , kilusi
maldoje, išraiška.

           Gair s

· Grupel je dalyvauja 10 - 12 asmen .
· Nuolatinis d mesys kiekvienam žmogui, pagarba jam,

nuoširdumas bei atvirumas pad s bendruomenei augti.
· Kiekvienas asmuo dalijasi tiek, kiek gali.
· Tyla yra gyvybiškai svarbi visam procesui. Dalyviams

duodama pakankamai laiko pam styti prieš dalijantis; tam
tikr  tylos pauzi  gali b ti ir tarp individuali
pasidalijim .
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· Norintiems pasidalyti antr  kart  si loma palaukti, kol
baigs kiti.

· Visa bendruomen  atsakinga už dalyvavim  ir dalijim si
tik jimu.

· Konfidencialumas yra esminis dalykas, leidžiantis
kiekvienam asmeniui nuoširdžiai dalytis.

· Atsiliepimas veiksmu ir patirties pasidalijimas
susitikimuose yra asmens ir bendruomen s augimo
pamatas.

Pastabos grupeli  vadovams

Grupeli vadovai yra:
· asmenys, raginantys dalyvauti ir dalytis m s

krikš ioniškuoju tik jimu;
· asmenys, skatinantys grupel s ir jos nari  dvasin  augim

per bendruomenin  mald , kuriantys malding  susitikim
aplink  ir kasdien  bendruomen s nari sipareigojim
melstis ir apm styti Švent j  Rašt ;

· asmenys, raginantys grupel  atsiliepti veiksmu tarp
susitikim . Jie nesitenkina  save orientuotu grup s
patogumu ir visada skatina, kad grupel s tik jimas tur t
takos kasdieniam nari  gyvenimui ir pasauliui aplink

juos;
· bendruomen s ugdytojai, kuriantys svetingumo ir

pasitik jimo tarp vis  grupel s nari  atmosfer .

Grupeli  vadovai n ra:
· teologai; susitikimai skirti dalytis tik jimu, taigi iškilus

teologiniam ar egzegetiniam klausimui, vadovas tur t
kreiptis atsakymo  parapijos kunig ;

· psichologai - konsultantai; grupel s n ra skirtos
problemoms spr sti. Tai n ra tinkama vieta spr sti
emociškai sunkiems asmeniniams klausimams. Vadovui
nedera imtis analizuoti toki  gili  vidini  žmogaus
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     jausm , kaip depresija, nerimas ir intensyvus pyktis. Kai
nuo dalijimosi tik jimu kas nors pasuka šia linkme,
vadovas tur t  sugr žinti grupel  atgal prie temos. Toks
žmogus tur t  b ti nukreiptas ieškoti profesionalios
pagalbos;

· mokytojai; vadovai n ra mokytojai. J  vaidmuo -
vadovauti dalijimosi tik jimu procesui kaip nurodoma
metodin je medžiagoje.
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KAIP NAUDOTIS ŠIA KNYGELE

Mums yra pažad ta: kai tik du ar trys susirenka J zaus vardu,
Kristus yra tarp m s  (žr. Mt 18, 20). Ši knygel  padeda
grupel ms sim styti  Švent j  Rašt  ir Katalik  Bažny ios
Katekizm . Geriausia, kad kiekvienas grupel s narys ar grup
bendrai tur t  Švent j  Rašt  bei Katekizm  ir gal t  jais naudotis
susitikim  metu.

Tiems, kuriems jau teko susitiki mažose grupel se, susitikim
eiga bus paž stama. Ta iau šioje knygel je, kuri remiasi
Katekizmu, ypa  daug d mesio skiriama didiesiems m s
tik jimo sl piniams. Ši medžiaga reikalauja m s  m stymo bei
padeda mums ugdytis katalikiškas vertybes.TOD L YPA
SVARBU, KAD PRIEŠ KIEKVIEN  SUSITIKIM  DALYVIAI
KRUOPŠ IAI RUOŠT SI TEMAI. Jie raginami skaityti ir
m styti kiekvienai temai paruošt  medžiag , cituojamas Šventojo
Rašto ištraukas ir nurodytus Katekizmo skyrius.

Pakankamai laiko skirkite vadui ir susipažinimui, jei gupel
niekuomet anks iau nebuvo susitikusi ar jos nariai vieni kit
nepaž sta. Žmon ms lengviau dalytis savo patirtimi, kai jie
jau iasi priimti ir nesivaržo grup s.

M s  krikš ioniško susitikimo šerdis, centras visuomet turi b ti
malda. Kiekviena tema prasideda skyreliu Aukštyn širdis.
Si lome  pagalb  pasitelkti vairi  giemi  ir tekst .

Kiekvien  savait  rekomenduojama tam tikra veikla - Gyventi
Ger ja Naujiena. Tai padeda dalyviui pinti savo m stymus ir
suvokimus  kasdienyb  ir jais gyventi vis  savait . Po savait s
grup s vadovas gali paklausti, kaip kiekvienam sek si gyventi
Ger ja Naujiena po pra jusio susitikimo.

Po vado, maldos ir pasidalijimo, kaip sek si gyventi Ger ja
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Naujiena, eina pirmas apm stymas pagal Katekizm , paskui
si loma ištrauka iš Šventojo Rašto, pad sianti grupel s nariams
pažvelgti, k  apie tai kalb jo J zus, bei pasidalyti savo tik jimu
konkre iu klausimu. Pasidalijimas gali trukti apie 15 minu i .

Po Šventojo Rašto apm stymo skiriama laiko tolesniam
Katekizmo nagrin jimui. Kai kurie sakiniai yra tiesiogin s
Katekizmo citatos. Jos pateikiamos paryškintu šriftu. Kita
medžiaga yra apibendrinta ar perteikta kitais žodžiais. Kai
cituojama ar parafrazuojama iš Katekizmo, skliausteliuose
nurodomas atitinkamo Katekizmo paragrafo numeris, pavyzdžiui
(000).

Paskui pateikiami klausimai Dalytis savo tik jimu, ir šis
dalijimasis gali trukti apie 30 minu i . Tik jimo pasidalijimo
grupel s labai skiriasi savo nari  išsilavinimu ir sud timi. Tod l
kartais grupel  galb t nor s prad ti savo pasidalijim  tokiu
klausimu: koki  tik jimo žvalg  gavau šio susitikimo metu?

Kiekvienoje temoje yra keletas pasi lym , kaip Gyventi Ger ja
Naujiena; ta iau tai tik pasi lymai. Svarbu, kad grup  pasirinkt
tok  veiksm , kuris b t  pastebimas ir realus.

Kiekvienas susitikimas yra baigiamas malda Aukštyn širdis.
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1-OJI TEMA
DIEVO TROŠKIMAS

Si loma aplinka
Biblija, žvak  ir, jei manoma, Katalik  Bažny ios Katekizmas.
Rami, sutelkianti atmosfera.

Aukštyn širdis
Giesm

„Išdži vus mano siela“ arba „Kaip eln  trokšta vandens“

Psalm  Ps 42, 2-9

Kantriai laukiau VIEŠPATIES,
jis pasilenk  prie man s ir išgirdo mano šauksm .
Ištrauk  mane iš klampios duob s - iš mirtinos pelk s,
pastat  mano kojas ant uolos
ir sutvirtino mano žingsnius.
Man  l pas d jo nauj  giesm  -
šlov s m s  Dievui giesm .
Daugelis tai matys, -
pagarbiai bijos ir pasitik s VIEŠPA IU.
Laimingas žmogus, kuris deda viltis  VIEŠPAT , -
jis nesikreipia  pagoni  stabus
ar netikr  diev  garbintojus.
VIEŠPATIE, m s  Dieve, tu daug mums padarei -
nuostab s tavo darbai ir užmojai -
panašaus  tave n ra kito!
Niekad nepaj g iau j  vis  apsakyti, -
j  devynios galyb s.
Tu davei man suprasti,
kad netrokšti kruvinos aukos ir gr d  atnaš ,
neprašai deginamosios aukos ir atnašos už nuod m .
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Tada tariau: „Štai ateinu!
Rašt  ritinyje man viskas nurodyta, -
mano džiaugsmas - vykdyti tavo vali , mano Dieve,
tavo Mokym  turiu širdyje!“

Malda
(skaitoma pakaitomis)

I choras (pus )    Aš šaukiuosi Tav s, mano Dieve.
                             Išklausyk mane.

II choras (pus )   Aš m ginau vykdyti Tavo vali .
                            Visa dariau iš meil s.
                           Niekuomet nepak liau rankos prieš kit  iš

t žio.
                          Visuomet stengiausi vaikš ioti keliais, kuriuos
                             Tu tiesei prieš mane.

I choras (pus )    Kartais aš pavargstu, Viešpatie - pavargstu
                             ieškodamas Tav s.
                           Ta iau aš žinau, kad Tu esi.
                            Tu niekuomet man s neužmiršti.

II choras (pus )   Duok man, T ve, malon  ištikimai myl ti ir
                             patirti Tavo buvim .
                           Pad k man pažinti, kad Tu mane šauki, Tu
                             kvieti mane.
                           Apsireikški man šiandien ypatingu b du, kad
                            gal iau rasti tikr  atils .

Katekizmo nagrin jimas

B dami žmogiškos b tyb s, mes dažnai klausiame: iš kur aš
ateinu ir  kur einu? Kokia yra mano gyvenimo prasm ? Kas yra
Dievas? Kaip Jis veikia mano gyvenime ir pasaulyje?
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B dami katalikai, mes tikime, kad Dievo troškimas yra rašytas
žmogaus širdyje, nes Dievas kuria mus ir nuolat kvie ia  vis
gilesn  bendryst  (27). Kiekvienas asmuo turi vidin  Dievo
troškim , gil  ilges  to, kas šventa.

Kartu apm stykime šiuos J zaus žodžius.

Šventasis Raštas: Žodžio apm stymas Luko 12, 32-34

Klausimas pasidalijimui

· Giliai mumyse yra sišaknij s m s  lobio, Dievo, kuris
mus myli, troškimas. Kokiais b dais aš patiriu vidin
Dievo ilges ? Prašome pateikti konkre i  pavyzdži .

Tolesnis Katekizmo nagrin jimas

Mes esame religin s b tyb s, kurios per daugel  amži sav j
Dievo ieškojim  išreišk vairiais b dais - tik jimais ir
religiniais veiksmais (maldomis, aukomis, apeigomis,
meditacijomis ir kt.) (28).

Ta iau kartais t „giliausi  ir gyvybin  ryš  su Dievu“ (Gaudium
et spes 19, §1) žmogus gali pamiršti, jo ne vertinti ar net
aiškiai j  atmesti (29). Vis d lto Dievas, nors mes J  pamirštume
ar atstumtume, niekuomet nesiliauja mus kviet s ir rod s mums
tikruosius kelius  laim  (30).

Dievo ieškojimas reikalauja vis  žmogaus proto pastang , jo
geros valios, „tiesios širdies“ bei liudijim  t , kurie j  moko
ieškoti Dievo. Koks pribloškiantis paradoksas: Dievas suk r
mumyse stipr  Jo troškim , o mes vis tiek turime nor ti atsiliepti
visa savo esybe. Šv. Augustinas, tiek daug ieškoj s, steng sis š
troškim  patenkinti ir galiausiai atrad s Diev , primena mums tai
savo maldoje: „Tu suk rei mus sau, ir nerami m s  širdis, kol
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neatsiils s Tavyje“ (30).

Kaip galime pažinti Diev ? Katekizmas apib dina Dievo buvimo
rodymus ne gamtos moksl rodym  prasme, bet darni  ir
tikinam  argument , leidžian i  pasiekti tikinam  tikrum ,

prasme (31). Galime žvelgti  fizin  pasaul  - k rinijos žini ,
žmog , s žin s bals  - ir suvokti Dievo... buvim  (46).

Mes aiškiai žinome, kad pasaulis yra nuosekliai tvarkomas.
Pirmieji astronautai, žvelgdami  Žem , primin  mums Dievo
galyb  ir Jo k ryb . Šiandien girdime, kad vis daug ja
mokslinink , kurie, darbuodamiesi fizikos, mikrobiologijos,
astronomijos ir kitose srityse, prieina prie išvados, kad privalo
b ti visos šios didyb s K r jas.

Fizikai sako, jog akivaizdu, kad kiekviena visatos dalel  tam tikru
b du „paž sta“ vienos kitas. Moksle matome, kad vis daugiau
mokslinink , užuot paaiškin  pasaulio atsiradim  vien tik
moksliniais terminais, pripaž sta, kad tik jimas tikrai n ra mir s,
bet labai gyvas. Vis daug ja mokslini  atradim , mokslininkai -
tik jimo žvilgsniu - pamato did j  stebukl , kur  Dievas sutv r .
Iš pasaulio tvarkos ir grožio galime pažinti Diev , Visatos
pradži  ir tiksl  (32).

Toliau mes pripaž stame, kad žmogus turi siel , kuri yra atvira
tiesai ir grožiui, jautri moraliniam g riui, yra laisva ir apdovanota
s žin s balsu, trokštanti begalyb s ir laim s. Žmogaus siela, ta
„jo  nešiojama amžinyb s s kla...“, negali tur ti kitos
pradžios, kaip tik vien  Diev  (33). Mes galime suvokti
egzistavim  realyb s, kuri yra visa ko pirmoji priežastis ir
galutinis tikslas „ir kuri  visi vadina Dievu“ (34).

Mes suvokiame Dievo buvim , bet kaip galime kalb ti apie J ?
Kartais tai sunku, nes mes paž stame Diev  ribotai, ribotai apie
J  ir kalbame (40). M s  žmogiški žodžiai niekada nepasieks
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sl piningojo Dievo (42). Tomas Akvinietis mums primena, kad
mes ir negalime visiškai suvokti, koks yra Dievas, o tik koks Jis
n ra, ir siklausyti  tai, kokioje situacijoje Jo žvilgsniu yra kiti
(43). Štai kod l taip svarbu dalytis Dievo patirtimi tarpusavyje.
Kartu, kaip tikin i j  bendruomen , galime suvokti vis daugiau
atsiv rusi  begalinio Dievo sl pinio blykstel jim .

Mus, katalikus, vienija bendras tik jimas. Mes tikime  Diev .
Visi kiti skirtumai, palyginti su šia didžia tiesa, yra menki.
Nesvarbu, ar esame vyrai ar moterys, lietuviai ar lenkai,
konservatoriai ar liberalai, kairieji ar dešinieji, svarbiausia yra
m s  ryšys su Dievu ir k rinija.

Dalijimasis savo tik jimu

· Kaip fizinis pasaulis man „ rodo“ Dievo buvim ?
· Kada atsigr žimas  Diev  atneš  man ramyb ?
· Kokias b dais m ginau patenkinti savo dvasios alk ? Kaip

atsiliepiau  Dievo malon ?
· Kokiu ypatingu b du r pinsiuosi savo dvasiniu gyvenimu

kit  savait ? Kaip atiduosiu savo gyvenim  Dievo
rankas?

Gyventi Ger ja Naujiena

Remdamiesi grup s pasidalijimu numatykite, kaip atsiliepsite  tai
veiksmu (bendruomeniškai ar asmeniškai). Tai svarbiausias
dalykas, kur  turite nuspr sti.

Kai renkat s asmenišk  veiksm , apgalvokite, koks jis bus, ir tuo
pasidalykite su grupe. O jei pasirenkate bendr  veiksm ,
numatykite, kas bus atsakingi už  jo vykdym .

Šie pasi lymai yra antriniai:
· Rašykite dienorašt  ir kiekvien  dien  pasižym kite,
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     kokiais b dais ilgit s ir ieškote Dievo.
· Apm stykite psalm , kuri  skait te maldos pradžioje.

Užsirašykite, kokius jausmus psalm  sukelia, pasidalykite
jais su kitu grup s nariu.

· Užrašykite b dus, kuriais matote Diev  veikiant
šiandieniame m s  pasaulyje. Pasidalykite šiomis
mintimis grup je kit  savait .

· Pasidalykite savo tik jimu mylin io Dievo buvimu su
bendradarbiu, kaimynu ar giminai iu.

Aukštyn širdis

Melskit s kartu

Dieve, m s  T ve, atsiliepdami  Tavo malon , nuolat ieškome
Tav s. Kartais b na sunku ištverti ieškojimuose. Pad ki mums
šiandien išgirsti Tavo neskuban i  žingsni  aid , kada Tu apreiški
mums save ir eini m s  ieškoti pokalbi  kryžkel se, intensyvioje
veikloje, tuš ioje m s  gyvenimo tyloje. Pad ki atsils ti Tavy. To
prašome per m s  Viešpat  J z  Krist , Tavo S n , kuris
b damas Dievas kartu su Tavimi ir Švent ja Dvasia gyvena ir
viešpatauja per amžius. Amen.

Palink kite vieni kitiems ramyb s.

Žvilgsnis  ateit

· Pasirenkite kitam susitikimui maldingai perskaitydami ir
nagrin dami 2- j  tem Dievo apreiškimas: Tradicija ir
Šventasis Raštas bei Katekizmo paragrafus nuo 50 iki 141.
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2-OJI TEMA
DIEVO APREIŠKIMAS:

TRADICIJA IR ŠVENTASIS RAŠTAS

Si loma aplinka
Biblija, žvak  ir, jei manoma, Katalik  bažny ios Katekizmas.
Rami, sutelkianti atmosfera.

Aukštyn širdis
Giesm

„Tavo Žodis yra žiburys“ arba „J zus - Vardas aukš iausias“

Melskit s kartu

Maloningas Dieve ir T ve,
Atverk m s  širdis ir protus,
Kad suprastume Tavo žodžius.
Tegul Tavo malon  liejasi  m s  širdis ir brandina gausi  vaisi .
Duok mums dr sos išgirsti ir apm styti
Visa, ko esi mok s.
Pad ki mums atsisakyti ankstesnio gyvenimo b do ir senojo „aš“,
Ir pad k gyti nauj  dvasin  suvokim .
Priminki mums, kad galime b ti „naujais žmon mis“,
Sukurtais pagal Tavo paveiksl  ir panašum .
Neleisk užmiršti, jog turime klausyti ir tik ti Tavuoju Žodžiu,
Kad b tume tokiais žmon mis.
Prašome per Krist , m s  Viešpat . Amen.

Pasidalijimas Ger ja Naujiena

Pasidalykite, kaip sek si gyventi Ger ja Naujiena po pra jusio
susitikimo
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Katekizmo nagrin jimas

Dievas mus taip myli, kad sukurdamas suteik  mums gali  pažinti
Jo vali  ir J  myl ti kur kas labiau, nei tai patys paj gtume
(52). Per visus laikus Dievas palaipsniui bendravo su mumis per
vairius apreiškimo etapus (54-64). Galiausiai Dievas visiškai

atskleid savo maloning j  plan atsi sdamas mums J z (50).

J zaus mokymas buvo perduotas Jo sek jams ir pasiek  mus per
Jo mokinius ir apaštalus. Šie mokymai ir tradicijos vyst si
Bažny ioje veikiant Šventajai Dvasiai. Ši tiesos visuma augo ir
tapo žinoma kaip Šventoji Tradicija ir Šventasis Raštas. Tradicija,
kuri  popiežius ir vyskupai, b dami ištikimi savajam pašaukimui,
per m  iš apaštal , ir toliau auga per j  mokym  bei skelbim . J
taip pat praturtina visos Dievo tautos kontempliacija ir studijos
(80-82).

Tiek Šventasis Raštas, tiek Tradicija kyla iš to paties dieviškojo
šaltinio - Dievo meil s mums sl pinio J zuje Kristuje ir
Šventosios Dvasios galyb s. Bažny ia vienodai gerbia ir Rašt , ir
Tradicij , nes kartu jie atskleidžia J zaus Kristaus sl pin . Kartu
jie perduoda apaštal  paveld  ir išlieka normatyviniai vis  laik
Bažny iai.

Ankstyvoji Bažny ia aiškiai suvok , kad Kristuje yra visas
apreiškimas, tod l saugojo gyvus pasakojimus apie J z .
Šv. Petras ragina ankstyvuosius krikš ionis b ti d mesingus
Kristui ir jo žiniai.

Šventasis Raštas: Žodžio apm stymas 2 Petro 1, 12-21

Klausimas pasidalijimui

· Kaip Šventasis Raštas ir/ar Tradicija atskleid  man Diev ?
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Tolesnis Katekizmo nagrin jimas

J zus „dav  apaštalams priesak , kad jau per pranašus
pažad t j  ir Jo paties vykdyt j  ir paskelbt j  Evangelij
jie irgi skelbt ..., teikdami visiems dievišk  dovan “ (75).
Viešpaties sakytas Evangelijos skelbimas vykdomas dviem
b dais:
žodžiu: „apaštal  žodžiu, pavyzdžiais ir organizuotu mokymu
perdav  tai, k  buvo išgird  iš Kristaus ir patyr  iš Jo darb ,
bendraudami su Juo, ar ko išmoko Šventosios Dvasios
kv pti“ (Dei Verbum 7);

raštu: „t  apaštal  ar jiems artim  vyr , kurie tos pa ios
Šventosios Dvasios kv pti, išganymo skelbim  suraš “ (Dei
Verbum 7)(76).

Tam, kad b t  užtikrinta Evangelijos ir J zaus mokymo vienyb ,
„apaštalai savo p diniais paliko vyskupus, pavesdami jiems
savo pa i  mokymo pareigas” (Dei Verbum 7,2; šv. Ireniejus,
Adv. Haeres. 3, 3, 1:PG 7, 848; Harvey, 2, 9)... Tas gyvas
perdavimas, vykdomas Šventojoje Dvasioje, yra vadinamas
Tradicija. (77-78). Popiežiui ir vienyb je su juo esantiems
vyskupams - Bažny ios Mokymui - buvo patik ta pareiga
autentiškai aiškinti Dievo Žod (100).

Praktiškai popiežius ir vyskupai nesprendžia tik jimo ir moral s
klausim  visiškai izoliuotai. Jie apm sto šiuos dalykus kartu su
tikin iais katalikais, gavusiais skirtingas dovanas (91). Dialogas
tarp teolog  ir Bažny ios Mokymo yra abipusiai naudingas statant
Kristaus K n . Tikras dialogas tarp tikin i j  b tinai reikalingas.
Popiežius ir vyskupai, d l savo tarnyst s gav  Šventosios Dvasios
gali  ir kv pim , yra tie, kurie privalo autentiškai pateikti mums
apreikštas tiesas (100).

Dievas yra Šventojo Rašto autorius. B dami katalikai, mes
suprantame, kad Šventasis Raštas (j  sudaro 46 Senojo
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Testamento ir 27 Naujojo Testamento knygos) yra kv ptasis
Dievo Žodis. Dievas pasirinko tam tikrus žmones, kurie,
pasinaudodami savo žiniomis, žodynu ir literat riniais
geb jimais, Šventosios Dvasios kv pti, mok  mus ties , kuri  Ji
nor jo mus išmokyti (105-108).

Kai evangelistai raš  evangelijas, jie naudojosi pasakojimais,
kurie buvo perpasakojami daugel  kart . Tai buvo tik jimo
liudijimai ankstyv j  krikš ioni  bendruomen ms. Tie
pasakojimai perteikdavo J zaus gyvenimo vykius ir jo mokym
taip,  kaip tai suprato Šventosios Dvasios vadovaujama
bendruomen . Šiaur s Afrikoje vyk  tikin i j  susirinkimai
(Hipone 393 m. ir Kartaginoje 397 bei 419 m. po Kr.), nustat
Šventojo Rašto kanon  - s raš  knyg , kurios laikomos Dievo
kv ptais raštais. Evangelijos tikrai turi socialin  ir

bendruomenin  dimensijas.

Biblijos knygos yra parašytos skirtingomis literat rin mis
formomis. Šventajame Rašte Dievas kalba žmogui žmogišku
b du. Tad norint gerai aiškinti Raštus, reikia ištirti, k  iš
tikr j  nor jo pasakyti hagiografai ir k  j  žodžiais troško
pareikšti mums Dievas (109). Norint suvokti švent j  autori
intencijas, reikia atsižvelgti  j  laik  ir j  kult ros s lygas,
tos epochos „literat rinius žanrus“, to meto jausenos,
kalb jimo, pasakojimo b dus (110).

Vatikano II Susirinkimas nurod tris kriterijus Šventajam
Raštui aiškinti:

1. R pestingai atsižvelgti  „viso Šventojo Rašto turin  ir
vienyb “ ;

2. Švent j  Rašt  reikia skaityti „gyvoje visos Bažny ios
Tradicijoje“ ;

3. B ti atidiems „tik jimo analogijai“ (111-114).
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„Tik jimo analogija“ išreiškia pamatin  Apreiškimo ties
nuoseklum  ir tarpusavio ryš . Skaitydami Švent j  Rašt  taip pat
turime skirti literat rin -žodin ir dvasin  prasmes (115-119).

Mums vienodai svarbu suprasti ir rašymo stili , ir t  laikmet ,
kada Raštai buvo parašyti. Taip pat svarbu matyti Nauj j
Testament  kaip ankstyvosios krikš ioni  bendruomen s,
besivystan ios Šventajai Dvasiai vadovaujant, atspind . B t
labai klaidinga žmon ms kurti individualius Biblijos aiškinimus,
nes tokiu b du jie atskirt  save nuo tikin i j  k no, tikin i j
bendruomen s, nuo visumos t  ties , iš kuri  kilo Raštai. Kristus
kalb jo tur damas gali  ir Bažny ia pristato Švent j  Rašt
Šventosios Dvasios galia.

Šventasis Raštas persmelkia ir maitina visas Bažny ios gyvenimo
sritis. Ir mes esame raginami j  studijuoti ir pažinti, kad gal tume
pažinti J z (131-133).

Dalijimasis savo tik jimu

· Pasidalykite m gstamiausia Šventojo Rašto ištrauka. Kaip
ši ištrauka veikia mano gyvenimo b d ?

· Šventajame Rašte yra pasakojim  apie ankstyv j
krikš ioni  bendruomenes ir joms skirt  laišk , kur
aprašomas Dievo veikimas t  žmoni  gyvenimo
situacijose. Kaip tai šiandien veikia m s  Šventojo Rašto
supratim ?

· Kod l Bažny iai taip svarbu, kad Tradicijai vadovaut
Šventoji Dvasia? Kas atsitikt , jei kiekvienas žmogus
imt  individualiai aiškinti Rašt ?

· K  galiu padaryti, kad geriau susipažin iau su Šventuoju
Raštu? K  ketinu daryti?
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Gyventi Ger ja Naujiena

Remdamiesi grup s pasidalijimu numatykite, kaip atsiliepsite  tai
veiksmu (bendruomeniškai ar asmeniškai). Tai svarbiausias
dalykas, kur  turite nuspr sti.

Kai renkat s asmenišk  veiksm , apgalvokite, koks jis bus, ir tuo
pasidalykite su grupe. O jei pasirenkate bendr  veiksm ,
numatykite, kas bus atsakingi už  jo vykdym .

Šie pasi lymai yra antriniai:
· panagrin kite Katekizmo paragrafus nuo 50 iki 141.

Pasižym kite, kokie jausmai kyla.
· Lankykite Šventojo Rašto kursus, kad daugiau apie j

sužinotum te.
· Kasdien perskaitykite ištrauk  iš Biblijos. sid m kite

vien  fraz  ar sakin  ir dažnai per dien  sau pakartokite.
· Paskaitykite pasakojim  iš Biblijos savo vaikams,

an kams ar kitiems mažiesiems. Galite naudotis Biblija
vaikams, priklausomai nuo j  amžiaus.

Aukštyn širdis

Atsakas  maldavimus: Dievo Dvasia, Gerumo Dvasia, pripildyk
mus.

· kad gautume troškim  pažinti Švent j  Rašt  ir vertinti
Bažny ioje mums perduot  Švent j  Tradicij ,
meldžiame...

· kad b tume apšviesti Šventojo Rašto studij , meldžiame...
· kad meil  Šventajam Raštui nuolat pripildyt  m s  širdis,

meldžiame...
· kad suvoktume ir gerbtume Bažny ios Tradicijos vert ,

meldžiame...
· spontaniški maldavimai
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Melskit s kartu

Dieve, m s  Dangiškasis T ve,
Tu apreiškei save daugeliu b d .
Tu davei mums Švent j  Tradicij  ir Švent j  Rašt ,
Kad išmokytum mus apie Tave.
Vadovauki m s  širdims ir protams,
Kad skaitytume ir svarstytume tavo žodžius,
Kad myl tume juos visa savo širdim.
Suteiki mums ši  malon , o Dieve.
To prašome J zaus vardu. Amen.

Žvilgsnis  ateit

·      Pasirenkite kitam susitikimui maldingai perskaitydami ir
nagrin dami 3- j  tem Tik jimas: Aš tikiu, mes tikime bei
Katekizmo paragrafus nuo 142 iki 231.
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3-OJI TEMA
TIK JIMAS: AŠ TIKIU, MES TIKIME

Si loma aplinka
Biblija, žvak  ir, jei manoma, Katalik  Bažny ios Katekizmas.
Rami, sutelkianti atmosfera

Aukštyn širdis
Giesm

„Aš tikiu - yra tik vienas Dievas“

Psalm  111
(skaityti gali du žmon s pakaitomis arba dviem chorais)

I choras (pus ) Šlovinkite VIEŠPAT !
                           D kosiu VIEŠPA IUI visa širdimi
                            dor j  taryboje ir sueigoje.

II choras (pus ) Kokie nuostab s VIEŠPATIES darbai!
                            Visi, kurie jais žavisi, nori suprasti.

I choras (pus ) Visa, k  jis daro, pilna jo garb s ir didyb s;
                             o jo teisumas amžinas.

II choras (pus ) VIEŠPATS neleidžia mums užmiršti savo
                             nuostabi  darb ;
                            jis švelnus ir gailestingas.

I choras (pus ) Jis par pina maisto tiems, kas jo pagarbiai bijo;
                            jis niekada neužmiršta savo Sandoros.

II choras (pus ) Savo tautai jis apreišk  savo galyb s darbus,
                            atiduodamas jiems taut  paveld .
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I choras (pus )  Jo rank  darbas – tiesa ir teisingumas,
                              jo tvirti sakymai,

II choras (pus )  Patikimi amži  amžiais,
                              duoti tiesa ir teisumu.

I choras (pus )  Savo tautai jis siunt  atpirkim ,
                             sudar  su jais amžin  Sandor .
                            Šventas ir šiurpulingas jo vardas!

II choras (pus )  Pagarbi VIEŠPATIES baim – išminties
                              pradžia;
                            tai gerai supranta tie, kurie ja gyvena.
                              Jo šlov  amžina.

Pasidalijimas Ger ja Naujiena

Pasidalykite, kaip sek si gyventi Ger ja Naujiena po pra jusio
susitikimo

Katekizmo nagrin jimas

Grei iausiai šiandien mums n ra kito tokio svarbaus klausimo,
kaip tik jimas. Mes gyvename nuolatini  poky i  ir s myšio
laiku. Pamatinis klausimas mums yra: ar mes tikime? Dievas
nuolat kvie ia mus  malon s sklidin  meil s ir gerov s
gyvenim . Mes galime rinktis. Tik jimu mes galime Jam
atsiliepti: „Taip, Viešpatie, aš aukoju save Tau. Daryk su manimi,
k  nori.“ Šventajame Rašte toks atsakas yra vadinamas „tik jimo
klusnumu“ (142-143).

Pasiklausykime Laiško žydams (ekumeniniame Šventojo Rašto
leidime - hebrajams), kuriame pasakojama apie biblini  veik j
tik jim  ir kvietim  tik jim , duot  ir kiekvienam iš m s .
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Šventasis Raštas: Žodžio apm stymas Žydams 11, 1-12

Klausimas pasidalijimui

· Koks yra mano tik jimas palyginus su tais, apie kuriuos
kalbama šioje ištraukoje iš Laiško žydams, ar palyginus su
Marija ir tokiais Naujojo Testamento pasakojim
veik jais, kaip Petras, Elzbieta ar Marija Magdaliet ?

Tolesnis Katekizmo nagrin jimas

Šventoji Dvasia yra ta, kuri mus galina tik ti.  k  gi mes tikime?

Mes tikime  Diev  T v  ir tuo, kad galime juo visiškai pasitik ti.
Mes tikime  J z , kuris buvo savo T vo atsi stas, kad mums
atskleist  Šv . Trejyb s sl pin . Mes tikime  Švent j  Dvasi ,
kuri mums atskleidžia, kas yra J zus. „...to, kas yra Dieve, nežino
niekas, tik Dievo Dvasia“ (1 Kor 2, 11). Vien tik Dievas visiškai
paž sta Diev . Mes tikime  Švent j  Dvasi , nes Ji yra Dievas
(150-152).

Tik jimas yra Dievo dovana, kuri leidžia mums suprasti amžin j
gyvenim , kada reg sime Diev  „veidas  veid “ (1 Kor 13, 12)
(162-163). Ne manoma tik ti  Šv . Trejyb  ir gyventi dor
gyvenim  be Dievo malon s. Tik ti manoma tik veikiant
malonei ir vidinei Šventosios Dvasios pagalbai. Mes pakylame
prie dievišk j  ties  veikiant m s  žmogiškajam intelektui ir
Dievo malonei (154-155). Taigi, kadangi tik jimas yra dovana, jis
reikalauja m s  atsako, m s  „taip“.Tik jimo motyvas n ra
m s  menkas žmogiškas supratimas, bet Dievo galios ir
autoriteto bei Šventosios Dvasios veikimo mumyse pri mimas
(156).

Tik jimas yra tikras, daug tikresnis negu visoks žmogiškas
pažinimas, nes remiasi paties Dievo, kuris negali meluoti,
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žodžiu (157). „Tik jimas nori b ti suprastas“ (šv. Anzelmas).
Tik jimas atveria m s  širdis gyvai suprasti Apreiškim  - Dievo
plan  ir m s  tik jimo sl pinius (158). Tik jimas ir mokslas n ra
vienas kitam priešiški. Tod l vis  disciplin  metodiniai
tyrin jimai, vykdomi tikrai moksliškai ir laikantis moralini
norm , niekuomet neprieštarauja tik jimui, nes ir profaniški,
ir tik jimo dalykai yra kil  iš to paties Dievo (159). Kok
nuostab  pasaul  suk r  Dievas! Tik jimo d ka mes giliausiai
galime pažinti jo stebuklus.

Tik jimas yra dovana: jis n ra nusipelnomas, bet laisvai
duodamas ir turi b ti laisvai priimtas. J zus ragina tik ti ir
atsiversti, bet niekada never ia (160). Tik jim  galima prarasti,
o tam, kad j  išsaugotume, turime j  maitinti Dievo žodžiu;
turime melsti Viešpat , kad padidint  m s  tik jim ; mes
turime pad ti m s  tik jimui augti darydami meil s ir
gailestingumo darbus ir turime leisti savo tik jimo šaknis
Bažny ioje (162). Pasaulis, kuriame gyvename, dažnai atrodo
es s toli nuo to, k  mums tvirtina tik jimas; patirtas blogis ir
kan ia, neteisyb  ir mirtis tartum prieštarauja Gerajai
Naujienai; jie gali sudrumsti tik jim  ir tapti jam pagunda
(164). Tada mes turime kreiptis tik jimo liudytojus, tokius
žmones, kaip Abraomas ir Mergel  Marija (165). Tuomet mes
turime vieni kitiems liudyti t  tik jim , kuris kiekvienam iš m s
buvo duotas.

Tik jimas yra asmeniškas aktas... , ta iau tik jimas n ra
izoliuotas aktas...; m s  meil  J zui ir žmon ms ver ia mus
kalb ti kitiems apie savo tik jim . Tad kiekvienas tikintysis
yra tartum viena grandis didžiojoje tikin i j  grandin je. Aš
negaliu tik ti, jei man s neremia kit  tik jimas, o savo
tik jimu palaikau j  tik jim  (166). Kiekvienas Apaštal
tik jimo išpažinimu skelbia: ,„Aš tikiu“, ir Nik jos tik jimo
išpažinime mes, kaip bendruomen , skelbiame: „Mes tikime“.
B dami tikintieji - tiek asmeniškai, tiek ir bendruomeniškai -
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skelbiame, kad gyvensime pagal Dievo vali , gyvensime tik jimo
gyvenim .

Dalijimasis savo tik jimu

· Ar buvo mano gyvenime tokia akimirka, kada paveld tas
tik jimas iš ties  tapo mano tik jimu? Paaiškinkite.

· Kaip Dievas ved  mane  tik jim ? Pasidalykite
konkre iais veiksniais, d l kuri  atsiliep te Dievui ir
tapote tikin iuoju.

· Kaip mano tik jimas padeda man gyventi malone
paženklint  gyvenim ? Kaip geras ir moralus gyvenimas
padeda man augti tik jime?

· Ko reikia, kad mano tik jimas tvirt t ?

Gyventi Ger ja Naujiena

Remdamiesi grup s pasidalijimu numatykite, kaip atsiliepsite  tai
veiksmu (bendruomeniškai ar asmeniškai). Tai svarbiausias
dalykas, kur  turite nuspr sti.

Kai renkat s asmenišk  veiksm , apgalvokite, koks jis bus, ir tuo
pasidalykite su grupe. O jei pasirenkate bendr  veiksm ,
numatykite, kas bus atsakingi už  jo vykdym .

Šie pasi lymai yra antriniai:
· skaitykite ir apm stykite Apaštal  tik jimo išpažinim  ar

Nik jos tik jimo išpažinim  vis  ateinan i  savait .
Stabtelkite po kiekvienos dalies ir s moningai išpažinkite
savo tik jim  žodžiais.

· Parašykite dienoraštyje apie savo tik jim .
· Pasidalykite savo tik jimu su kitu asmeniu.
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Aukštyn širdis

Kartu kalb kite „Apaštal  tik jimo išpažinim “, stabtelkite po
kiekvieno sakinio trumpam apm stymui.

Tikiu  Diev  T v  visagal ,
dangaus ir žem s Sutv r j ;

Ir  J z  Krist , vienatin  Jo S n , m s  Viešpat ,
kuris prasid jo iš Šventosios Dvasios, gim  iš Mergel s Marijos,
kent jo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus,
numir s ir palaidotas;
nuženg  pragarus;
tre i j  dien  k l si iš numirusi ;
ženg  dang ; s di visagalio Dievo T vo dešin je,

iš ten ateis gyv j  ir mirusi j  teisti.

Tikiu  Švent j  Dvasi ,
švent j  visuotin  Bažny i ,
švent j  bendravim ,
nuod mi  atleidim , k no iš numirusi  prisik lim
ir amžin j  gyvenim . Amen.

Kiekvienas atsisuka  šalia esant  žmog  ir padaro kryžiaus
ženkl  kaktoje tardamas: „Vardan Dievo T vo ir S naus, ir
Šventosios Dvasios. Amen“

Žvilgsnis  ateit

· Pasirenkite kitam susitikimui maldingai perskaitydami ir
nagrin dami 4- j  tem Šven iausioji Trejyb  bei Katekizmo
paragrafus nuo 232 iki 278.
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4-OJI TEMA
ŠVEN IAUSIOJI TREJYB

Si loma aplinka
Biblija, žvak  ir, jei manoma, Katalik  Bažny ios Katekizmas.
Rami, sutelkianti atmosfera

Aukštyn širdis
Giesm

„Garbinkime Diev “ arba „T ve, ateiki“

Psalm  67
(melskit s pakaitomis)

I choras (pus ) Teb na mums Dievas maloningas ir telaimina
                             mus!
                          tešvie ia mums jo veidas,

II choras (pus ) kad tavo kelias b t  žinomas žem je,
                           o išgelb jimas visose tautose .

I choras (pus ) Tegarbina, Dieve, tave tautos,-
                             visos tautos tave tešlovina!

II choras (pus ) Žmon s dži gaus ir krykštaus iš džiaugsmo,
                            nes tu valdai tautas teisingai,
                           žem je tu vesi žmones.

I choras (pus ) tegarbina, Dieve, tave tautos,
                             visos tautos tave tešlovina!

II choras (pus ) Teduoda žem  savo derli ;
                           telaimina mus Dievas, m s  Dievas!
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I choras (pus ) Telaimina mus Dievas,
                            tebijo pagarbiai jo visa žem .

Katekizmo nagrin jimas

B dami krikš ionys, mes atliekame gil  tik jimo akt  kiekvien
kart , kai tariame: „Vardan Dievo T vo, ir S naus, ir Šventosios
Dvasios“. Mes skelbiame, kad tikime  vien  Diev , kuris yra
T vas, S nus ir Dvasia - Šven iausioji Trejyb . Šven iausiosios
Trejyb s paslaptis yra centrin  krikš ioni  tik jimo ir
gyvenimo paslaptis. Tai paties Dievo vidinio gyvenimo
sl pinys (234). Tai meil s - amžinos ir dinamiškos meil s -
sl pinys, kuriame trys Trejyb s Asmenys vykdo savo k rimo,
atpirkimo ir pašventinimo „laisv , grynos meil s nutarim “
(235).

Šventasis Raštas: Žodžio apm stymas Jono 14, 9-21.25-26

Klausimas pasidalijimui

· Trejyb  yra meil s bendryst , kurioje dalyvauti esame
kvie iami ir mes. Trejyb  yra trij  unikali  dievišk j
Asmen  bendryst , kuri amžinai yra pažinimo ir meil s
santykyje. Mes taip pat esame galinti pažinti ir myl ti,
b ti pažinti ir mylimi. K  Šv . Trejyb s sl pinys kalba
mums apie tai, kaip Dievas mus myli?

Tolesnis Katekizmo nagrin jimas

Trejyb  yra tik jimo paslaptis griežta prasme, viena t  „Dieve
slypin i  paslap i ...“, ji buvo neprieinama paslaptis ir
Izraelio tik jimui iki Dievo S naus sik nijimo ir Šventosios
Dvasios atsiuntimo (237).

Kai T vas atsiunt  J z , Dievas atsiskleid  kaip T vas, S nus ir
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Dvasia. J zus atskleid  dinamišk  mylin ios bendryst s vienyb
ir kviet  visus savo sek jus dalyvauti šiame meil s ryšyje.

Mes vadiname Diev  „T vu“ kaip pasaulio K r j  (238). Jis yra
T vas, iš kurio kilo S nus. Jis n ra nei vyras, nei moteris, Jis
yra Dievas (239).

J zus vadina Diev  savo T vu ir sako, kad buvo Jo si stas b ti
m s  Gelb toju. Pats J zus atskleid  mums, kad T vas yra
santykyje su S numi. Juos sieja absoliutus tarpusavio meil s
ryšys. Jie yra viena. „niekas nepaž sta S naus, tik T vas, nei T vo
niekas nepaž sta, tik S nus ir tas, kam S nus panor s apreikšti“
(Mt 11, 27) (240).
Prieš savo Velykas J zus praneša, kad atsi s „kit  Paraklet “
(Glob j ), Švent j  Dvasi . Taip Šventoji Dvasia yra
apreikšta kaip kitas dieviškasis Asmuo santykyje su J zumi ir
su T vu (243). Šventoji Dvasia atsiun iama apaštalams ir
Bažny iai... Dvasios atsiuntimas J z  pašlovinus pilnutinai
apreiškia Šven iausiosios Trejyb s paslapt  (244). Šventoji
Dvasia yra kartu T vo ir S naus Dvasia (245).

Apreikštoji Šven iausios Trejyb s tiesa... nuo pat pradži
buvo gyvojo Bažny ios tik jimo pagrindas (249). Pirmaisiais
amžiais skirtinguose susirinkimuose Bažny ia siek  išgryninti
Trejyb s s vok , siekdama pagilinti sl pinio suvokim . Bažny ia
padar  šias išvadas:

1) Trejyb  yra viena, vieninga. Mes išpaž stame ne tris
dievus, bet vien  Diev  trijuose Asmenyse.

2) Dieviškieji asmenys yra realiai skirtingi. Kitais žodžiais
tariant, Dievas kaip T vas, S nus ir Šventoji Dvasia n ra
paprasti vardai, pažymintys tam tikr  dieviškojo
buvimo b d , bet skirtingi asmenys.

3) Dieviškieji asmenys yra santykyje vienas su kitu. Jie yra
vienos prigimties. „D l tos vienyb s T vas yra visas
S nuje, visas Šventojoje Dvasioje; S nus visas yra T ve,
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 visas Šventojoje Dvasioje; Šventoji Dvasia visa yra T ve,
visa S nuje“ (Florencijos susirinkimas) (253-255).

Nuostabi Trejyb s sl pinio dalis yra ne vien tai, kad Dievas yra
meil s bendryst , bet ir tai, kad mes esame pakviesti  ši
bendryst . Per krikšt  mes „iš naujo atgimstame“ dieviškajam
gyvenimui. Evangelijos pagal Jon  14 skyriuje J zus mums sako,
kad Jis yra T ve ir T vas jame, ir kad mes esame pakviesti  š
meil s vyksm . Štai m s  krikš ioniškasis pareigojimas: b ti
meil s bendruomene.

Mes galime kurti bendruomenes ne d l koki  nors m s  pa i
nuopeln , bet tod l, kad Dievas yra bendruomen  ir Jis kvie ia
mus dalyvauti Jo Dieviškajame Gyvenime. Tie, kurie paklus
Dievo sakymams, bus mylimi ta meile, kuri yra tarp T vo ir Jo
S naus, J zaus (žr. Jn 14, 21). Kuomet Dievas mums padeda
gyventi nesavanaudiškos meil s gyvenim , tuomet mes tikrai
gyvename Šven iausiosios Trejyb s „gyvenim “. Galutinis visos
dieviškosios ekonomijos tikslas yra tobulas k rini
susivienijimas su Palaiming ja Trejybe. Esame kvie iami jau
dabar tapti Šven iausiosios Trejyb s b stu (260).

Dalijimasis savo tik jimu

· Pasidalykite, kaip suprantate Šv . Trejyb s sl pin . Koks
yra mano santykis su Dievu T vu, S numi J zumi ir
Švent ja Dvasia?

· J zus sako: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir
mano T vas j  myl s; mes pas j  ateisime ir
apsigyvensime“ (Jn 14, 23). Pasidalykite savo patirtimi
apie gyv , dinamišk , mylin i  bendruomen . Kaip
s moningai dalyvauju Šv . Trejyb s sl pinyje?

· Kokiais b dais esu kvie iamas  meil s bendryst  (savo
šeimoje, parapijoje, bendruomen je ir t. t.)?

· Kaip stengiuosi kitus pakviesti  meil s bendryst ?
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Gyventi Ger ja Naujiena

Remdamiesi grup s pasidalijimu numatykite, kaip atsiliepsite  tai
veiksmu (bendruomeniškai ar asmeniškai). Tai pagrindinis
dalykas, kur  turite nuspr sti.

Kai renkat s asmenišk  veiksm , apgalvokite koks jis bus, ir tuo
pasidalykite su grupe. O jei pasirenkate bendr  veiksm ,
numatykite, kas bus atsakingi už  jo vykdym .

Šie pasi lymai yra antriniai:
· perskaitykite ir apm stykite Katekizmo 232-278

paragrafus.
· Kiekvien  syk , kai darote kryžiaus ženkl , s moningai

suvokite meil s kupin  ryš  tarp Dievo T vo, Dievo
S naus ir Dievo Šventosios Dvasios.

· Jei esate krikštat vis ar krikštamot , pasikalb kite ar
parašykite savo krikštavaikiui apie Dievo meil , kuria Jis
myli kiekvien  iš m s .

· Savo dvasiniame dienoraštyje užrašykite vardus žmoni ,
kurie pakviet  jus  meil s bendryst , ir apib dinkite, kaip
ta draugyst  (santykis) pad jo jums giliau suvokti
Trejyb s sl pin . Parašykite laišk  tam žmogui (tiems
žmon ms) pasakydami, kaip jis (ji ar jie) paliet  j s
gyvenim .

Aukštyn širdis

Užbaikite spontaniškais šlovinimo maldavimais

Pabaigoje melskit s kartu

O mano Dieve,
Trejybe, kuri  aš garbinu,
Pad ki man visiškai save pamiršti
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Ir ils tis Tavyje
Nepajudinamai ir ramiai,
Tarsi mano siela jau b t  amžinyb je.
Te niekas nesudrums ia mano ramyb s,
Te niekas nepriver ia tav s palikti,
O mano nekintamas Dieve,
Bet tegu kiekviena akimirka mane vis giliau
Panardina  Tavo sl pin !
Duoki mano sielai ramyb .
Padaryti j  savo rojumi,
Savo m gstama buveine ir poilsio vieta.
Neleiski man niekuomet Tav s palikti,
Bet kad b iau ten visa,
Nuolat budinti savo tik jime,
Nuolat garbinanti,
Ir visa atsidavusi Tavo kuriamajai galiai.

                                               Palaimintoji Šv . Trejyb s Elžbieta

Žvilgsnis  ateit

· Pasirenkite kitam susitikimui maldingai perskaitydami ir
nagrin dami 5- j  tem K rimo paslaptis bei Katekizmo
paragrafus nuo 279 iki 421.
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5-OJI TEMA
K RIMO PASLAPTIS

Si loma aplinka
Biblija, žvak  ir, jei manoma, Katalik  Bažny ios Katekizmas.
Rami, sutelkianti atmosfera.

Aukštyn širdis
Giesm

„Viešpatie, paliesk“, „Saul s giesm “

Melskit s kartu

B k pašlovintas, Viešpatie, su visais savo k riniais,
Ypatingai su maloning ja m s  seserimi saule,
Ji atneša mums dien  ir apipila žem  savo šviesa.
Kokia graži ji aukštyb se ir kokia puošni tvisk jimu.
Ji primena mums Tavo gerum …

B k pašlovintas, Viešpatie, už brol  vanden , kuris toks naudingas
ir nuolankus, brangus ir skaistus…

B k pašlovintas, Viešpatie, už m s  didži  seser  motin  žem .
Ji mus maitina, džiugina margaspalviais žiedais…

Garbinkite ir šlovinkite mano Viešpat , d kokite ir tarnaukite Jam
didžiai nusižemin .

Šv. Pranciškus Asyžietis „Saul s giesm “

Pasidalijimas Ger ja Naujiena

Pasidalykite, kaip sek si gyventi Ger ja Naujiena po pra jusio
susitikimo
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Katekizmo nagrin jimas

Mums dažnai yra tek  gird ti suk rimo pasakojim  iš Senojo
Testamento: „Pradžioje Dievas suk r  dang  ir žem “ (Pr 1, 1).

Naujasis testamentas apreiškia, kad Dievas visk  suk r  per
Amžin j  Žod , savo mylim j  S n (Jn 1, 1-3). Bažny ios
tik jimas taip pat patvirtina Šventosios Dvasios kurian i j
veikl : Ji yra „Gaivintoja“, „Dvasia K r ja“...(291).
Šven iausioji Trejyb  suk r  visa, kas egzistuoja.

Šventasis Raštas: Žodžio apm stymas Pradžios 1-2, 4
                                                                (Suk rimo istorija)

Klausimas pasidalijimui

· Mes tikime, kad Dievas suk r  pasaul  su didele
išmintimi, meile ir gera tvarka. Per vis  k rimo vyksm
„Dievas mat , kad tai buvo gera“ (Pr 1, 4 ir toliau). Per
k rinij  mes dalyvaujame Dievo gerume. Kaip patiriame
Dievo gerum  per k rinij ?

Tolesnis Katekizmo nagrin jimas

Dievas nesuk r  pasaulio kaip galutinio produkto, kuris b t
tobulas, bet pasaul , kuris yra keliaujantis („in statu viae“) 
galutin  tobulum , kur  turi pasiekti (302). Dievišk ja Apvaizda ir
toliau vadovauja šioje „kelion je“. Dievas r pinasi viskuo, nuo
mažiausi  dalyk  ligi didžiausi  pasaulio ir istorijos vyki  (303).
J zus reikalauja k dikiško pasitik jimo dangiškojo T vo
apvaizda.: Nesisielokite ir neklausin kite: ‚K  valgysime?’ arba
‚K  gersime?’. J s  dangiškasis T vas juk žino, kad viso to jums
reikia. J s pirmiausiai ieškokite Dievo karalyst s ir Jo teisyb s, o
visa tai bus jums prid ta“ (Mt 6, 31-33; plg. 10, 29-31) (305).
Viena iš nuostabiausi  Viešpaties dovan  žmon ms yra galimyb
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laisvai bendradarbiauti jo planuose. Dievas suk r  mus b ti
protingus ir laisvus, kad gal tume atbaigti k rimo darb (306-
307). Dievas savo laisva valia mus myli ir prašo mus suvokti, kad
be Jo mes nieko negalime padaryti. Mes nesame Dievas, bet,
b dami santykyje su Juo, esame kaip Dievas ir galime vykdyti Jo
apvaizdos plan  visai k rinijai.

Daugelis iš m s  užduoda toki  klausim : jei Dievas yra toks geras
ir mylintis, kod l Jis leidžia egzistuoti blogiui? Kod l šiame
pasaulyje tiek kan ios? Argi mylintis Dievas leist  vykti karams ir
prievartai, siaut ti ligoms ir mir iai, neapykantai ir praž iai? N ra
paprast  atsakym . Daugeliu atvej  blogio ir kan ios buvimas yra
paslaptingas. Atsakyti gali tik krikš ioni  tik jimo visuma:
k rinijos gerumas, nuod m s drama, kantri meil  Dievo, kuris
pasitinka mus sandoromis, atsi sdamas mums J z , sustiprindamas
Švent ja Dvasia, surinkdamas mus  savo Bažny i , duodamas
mums sakramentus ir laiming  gyvenim (309).

Turb t daugiausiai žvalg  kan ios sl pin  gali duoti Kryžius.
Vienatinis T vo S nus, J zus, kent jo ir mir , kad mus atpirkt
(571). J zus suteik  prasm  kan iai ir mir iai ir parod  mums, kad
per kan i  ir mirt  mes gauname nauj  gyvenim . Tie, kurie itin
sunkiai ken ia, dažnai žvelgia  kryži , kad rast  paguod  ir gilesn
supratim . Neretai kent jimuose žmon s geriau paž sta Diev  ir
išmoksta vis labiau Juo pasitik ti. Dažnai kan ioje žmon s suvokia
savo visišk  priklausomyb  nuo Dievo ir pamilsta J  giliau negi iki
šiol. Tie, kurie ken ia, netgi gali pad ti savuoju skausmu kitiems.
Krikš ioniškoje Naujienoje n ra n  vienos reikšmingesn s
minties, kuri bent iš dalies neatsakyt  blogio klausim (309).

Dievas suk r  mus iš meil s ir d l tos meil s apdovanojo mus laisve.
Taigi Jis leidžia blog , nes gerbia k rinijos laisv . Meil  reikalauja
laisv s. Niekas negali myl ti ir nesuteikti laisv s mylimajam. D l to,
kad mums duota laisva valia, mes, b dami žmon s, galime sukelti
blog . Galime pasukti klaidingais keliais. Galime imtis blogio darb .
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Ta iau net didžiausio blogio siaut jimo metu Dievas yra toks
galingas, kad net iš to gali išgauti g r . Iš baisaus persekiojimo,
kan ios ir mirties blogio Dievas išk l  didžiausi  g r  - m s
išganym (312). Tai nereiškia, kad blogis yra gerai, bet kad „visa
išeina  gera mylintiems Diev “ (Rom 8, 28) (313). Mes tikime, kad
Dievas yra pasaulio ir istorijos Viešpats. Ta iau Jo apvaizdos
keliai mums dažnai yra nežinomi. Tik kai reg sime Diev  „veidas
 veid “ (1 Kor 13, 12), gal sime visiškai pažinti Jo kelius (314).

Dievas suk r  pasaul  su nuostabia tvarka. Kiekvienas k rinys yra
savaip geras ir tobulas... D l to žmogus privalo gerbti
kiekvieno k rinio gerum  ir nesinaudoti daiktais netvarkingai,
nes kitaip paniekint  K r j  ir užtraukt  žaling  padarini
žmon ms ir aplinkai (339). Mes visi vieni nuo kit  priklausome.

Sukurtojo pasaulio tvarka ir harmonija pagr sta b tybi
skirtingumu ir j  tarpusavio santykiais (341).

Mes, žmon s, esame nuostabios prigimties. Pradžios knygoje
skaitome, kad buvome sukurti pagal Dievo paveiksl  kaip vyras ir
moteris (plg. Pr 1, 27). Dievas suk r  vyr  ir moter asmen
bendrystei, kad pagelb t  vienas kitam (372). Mums buvo duotas
k nas ir siela. M s  siela yra m s  intymiausia savastis, dvasinis
pradmuo mumyse (363). M s  dvasin s sielos sukurtos tiesiogiai
Dievo ir tod l nemiršta atsiskirdamos nuo k no mirštant, bet v l
susijungs su juo galutinio prisik limo metu (366).

Dalijimasis savo tik jimu

· Ar kada patyriau, kaip Dievas išgavo g r  iš skaudžios ar
blogos man situacijos?

· Kaip gal jau pad ti kitiems remdamasis skaudžia
patirtimi, kuri  teko išgyventi? Kaip leidau ir kvie iau
Diev  dalyvauti toje patirtyje ir gydyti?

· Kokioje asmenin je situacijoje buvo sunku myl ti kit  ir
duoti jam ar jai laisv ? Kaip Dievo malon  tuomet mane
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      sustiprino?
· Kas, mano manymu, yra garbinga nuostata ir elgesys kit

atžvilgiu? Kaip galiu elgtis susid r s su rasizmu ar lytine
diskriminacija? Kaip galiu pad ti pasauliui pamatyti
kiekvieno žmogaus, kaip to paties mylin io T vo vaiko,
orum ?

Gyventi Ger ja Naujiena

Remdamiesi grup s pasidalijimu numatykite, kaip atsiliepsite  tai
veiksmu (bendruomeniškai ar asmeniškai). Tai svarbiausias
dalykas, kur  turite nuspr sti.

Kai renkat s asmenišk  veiksm , apgalvokite, koks jis bus, ir tuo
pasidalykite su grupe. O jei pasirenkate bendr  veiksm ,
numatykite, kas bus atsakingi už  jo vykdym .

Šie pasi lymai yra antriniai:
· steb kite k rinijos grož . Pasivaikš iokite miške. Eidami

grož kit s juo, m stykite apie visa ir d kokite Dievui.
· Aplankykite k  nors slaugos namuose.
· Pakvieskite pasivaikš ioti žmog , kuriam reikia paguodos

ir vidinio gydymo.
· Kaip pagarbos k rinijai ženkl  pasodinkite g li  ar

medeli  ten, kur gyvenate, ar surenkite talk  parko daliai
sutvarkyti.

Aukštyn širdis

Dieve, primink man šiandien, jog gyvenu klajodamas lyg pro
miegus, užmerk s akis Tavojo artumo šlovei.

Šiandien pažadinki mane iš snaudulio, pakelk vis nusileidžian ius
mano aki  vokus, kad išvys iau Tave neapr piamoje visatoje,
nenuilstan ios skruzd s tri se, kvap  gniaužian iame g l s
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grožyje, met  laik  kaitoje, ir visame Tave sutiksiu.

O kad šiandien b iau pažadintas patirti, kaip Tavoji garb
pripildo dang  ir žem , t  šventov , kurioje Tu gyveni. kv pki
gili  pagarb  kiekvienam žol s stiebeliui ir žemei po mano
kojomis, maistui ir g rimui, kurie mane stiprina, ir kiekvienam
žmogui, kurio kelias kirs man j . Pad k gerbti visa, kas gyvena ir
kv puoja.

Atsiliepk  ši  mald , kada lenkiuosi prieš Tave, kad man
nereik t  laukti mirties tam, kad gal iau išvysti Tavo dievišk j
veid , pajusti Tavo apkabinim  ir gyventi palaimingame Tavo
artume.

Edward Hays, Prayers for a Planetary Pilgrim

Jei manoma, išeikite visi kartu  lauk  pad kos maldai už m s
graži j  visat .

Žvilgsnis  ateit

· Pasirenkite kitam susitikimui maldingai perskaitydami ir
nagrin dami 6- j  tem sik nijimas bei Katekizmo paragrafus
nuo 422 iki 511.
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6-OJI TEMA
SIK NIJIMAS

Si loma aplinka
Biblija, žvak  ir, jei manoma, Katalik  Bažny ios Katekizmas
Rami, sutelkianti atmosfera

Aukštyn širdis
Giesm (nors ir neb t  Kal d  laikas, nagrin jamai temai der t
pasirinkti kal din  giesm )

Kartu l tai melskit s Miši  Garb s himn

GARB  DIEVUI AUKŠTYB SE,
o žem je ramyb  geros valios žmon ms!
Šloviname Tave, aukštiname Tave,
lenkiam s Tau, garbiname Tave;
G rim s Tavo didžia garbe,
Viešpatie Dieve, dangaus Valdove, visagali Dieve T ve!
Viešpatie, vienatini S nau, J zau Kristau,
Viešpatie Dieve, Dievo Avin li,
T vo S nau!
Tu naikini pasaulio nuod mes -
pasigail k m s
Tu naikini pasaulio nuod mes -
priimk m s  maldavimus!
Tu s di Dievo T vo dešin je -
pasigail k m s !
Tu vienas šventas, Tu - vienatinis Viešpats,
Tu - pats didingiausias, J zau Kristau,
su Švent ja Dvasia
Dievo T vo garbei.
Amen.
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Pasidalijimas Ger ja Naujiena

Pasidalykite, kaip sek si gyventi Ger ja Naujiena po pra jusio
susitikimo

Katekizmo nagrin jimas

J zus hebrajiškai reiškia: „Dievas išgelbsti“. Angelas
Gabrielius paskelb  ši  ger j  naujien  dar prieš J zui gimstant.
Dievas siunt  J z  išgelb ti mus iš nuod mi (430). J zus at jo,
kad mes pažintume Dievo meil . „Dievas taip pamilo pasaul , jog
atidav  savo viengim  S n , kad kiekvienas, kuris J  tiki,
nepraž t , bet tur t  amžin j  gyvenim “ (Jn 3, 16). J zus buvo
atsi stas, kad b t  mums šventumo pavyzdys ir kad mus
padaryt  „dieviškosios prigimties dalininkais“ (2 Pt 1, 4) (458-
460). Mes taip pat esame Dievo vaikai.

Pasiklausykite Evangelijos pagal Jon  Prologo pradžios, himno,
kuriame parodoma Dievo Žodžio - J zaus - kilm  ir tikslas bei
misija.

Šventasis Raštas: Žodžio apm stymas Jono 1, 11-5.14

Klausimas pasidalijimui

J zus yra sik nij s Dievo Žodis. K  manau apie Diev , mus taip
pamilus , jog atsiunt  Išgelb toj , kuris yra ir žmogus, ir Dievas?

Tolesnis Katekizmo nagrin jimas

Tik ti tikr  Dievo S naus sik nijim  yra skiriamasis
krikš ioni  tik jimo ženklas (463). sik nijimas nereiškia, kad
J zus yra iš dalies Dievas ir iš dalies žmogus, taip pat tai
nereiškia, kad Jis yra dieviškumo ir žmogiškumo mišinys.
sik nijimas yra sl pinys, kad J zuje Dievas tapo tikru žmogumi,
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išlikdamas tikru Dievu. J zus Kristus yra tikras Dievas ir tikras
žmogus (464).

Dažnai šiuo sl piniu buvo suabejojama. Pirmosios erezijos
neigdavo arba J zaus žmogyst , arba Jo dievyst . Viena erezija
skelb  J z  esant žmog , kuris yra sujungtas su dieviškuoju
Dievo S naus asmeniu. Kita erezija tvirtino, kad Kristuje
žmogiškoji prigimtis nustojo egzistuoti, priimta Dievo S naus
dieviškojo asmens (465-468). Bet Bažny ia skelbia aiškiai: J zus
yra tikras Dievas ir tikras žmogus vienu metu ir neperskiriamai.

Dievo vardas „Aš Esu“ išreiškia Dievo ištikimyb ...
Atiduodamas savo gyvyb , kad mus išvaduot  iš nuod m s,
J zus apreišk  savo dievišk  vard : „kai Žmogaus S n
b site aukštyn išk l , - suprasite, kad Aš Esu“ (Jn 8, 28) (211).
Per vis  Jono evangelij  mes randame daugel  kart  J zaus
vartojam  teigin  „Aš Esu“, kuris atskleidžia Jo intym  santyk  su
T vu. Evangelijose kai kurie žmon s, kreipdamiesi  J  (J z ),
labai dažnai vadina J  „Viešpa iu“. Tas kreipinys rodo pas
J z  ateinan i , laukian i  Jo paguodos ir išgydymo žmoni
pagarb  bei pasitik jim  (plg. Mt 8, 2; 14, 30; 15, 22.35 ir t.
t.). Šventajai Dvasiai kvepiant ištariamu „Viešpaties“ vardu
pripaž stama dieviškoji J zaus paslaptis (Lk 1, 43; 2, 11)
(448).

Viso J zaus viešojo gyvenimo metu jo viešpatavimas gamtai,
ligoms, demonams, mir iai ir nuod mei rod  jo dievišk
valdži  (447). Myl damas mus T vas atsiunt  J z , kad Jis b t
mus atperkantis Viešpats ir Gelb tojas.

Savo žmogyst je J zus turi k n  ir siel  kaip ir mes. Vatikano II
Susirinkimas aiškino: Dievo S nus... žmogaus rankomis
darbavosi, žmogaus protu m st , žmogaus valia veik , žmogaus
širdimi myl jo. Gimdamas iš Mergel s Marijos, iš ties  tapo
vienas iš m s , viskuo  mus panašus, išskyrus nuod m
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(Gaudium et spes 22, §2) (470). Savo žmogyste J zus tur jo
žmogišk  pažinim , kuriuo naudojosi savo gyvenamojo meto
istorin mis aplinkyb mis. Jis tur jo žmogišk  siel , tod l gal jo
augti išmintimi ir pažinimu. Kaip ir mes, jis tur jo mokytis iš
savo kasdienišk  patir i . Jis valg , miegojo, verk  ir galiausiai
nusižemino, nusižemino iki mirties (472).

„Žmogiškoji Dievo S naus prigimtis - ne pati iš sav s, bet d l
vienyb s su Žodžiu - pažino ir savy atskleid  visa, kas dera
Dievui“ (Šv. Maksimas Išpažin jas) (473). J zus, b damas
Dieviškasis Asmuo, tur jo unikal , intym  ir tiesiogin  Dievo
pažinim . Taip pat žmogiškasis S naus žvilgsnis buvo
dieviškai skvarbus, ir Jis mat  slaptas žmogaus širdies mintis
(473). J zus per vis  savo gyvenim ... mus visus ir kiekvien
atskirai pažinojo ir myl jo... Jis myl jo mus visus žmogiška
širdimi (478).

T vas pasirinko unikal  ir kupin  meil s b d  J zui gimti šiame
pasaulyje. Angelas Gabrielius apreišk  malon s pilnai moteriai,
Mergelei Marijai, jog Šventosios Dvasios galia ji tapsianti Dievo
Motina. Priešingai visiems žmoni  l kes iams, kad likt
ištikimas savo pažadams, Dievas pasirinko tai, kas pasauliui
atrodo silpna (489).

Viešpats pasirinko Marij , kuri tikrai buvo pripildyta malon s ir
tik dama atsiliep , žinodama, kad „Dievui n ra negalim  dalyk “
(Lk 1, 37) (494).

M stydami apie sik nijim , m stome apie sl pin  - dieviškosios
ir žmogiškosios prigim i  vienyb s sl pin  viename Žodžio
asmenyje. D l šios nuostabios vienyb s mes iš ties  galime
sakyti, kad Dievas pasidalijo savo gyvenimu su mumis, o mes,
b dami žmon s, pasidalijome savo gyvenimu su Dievu.
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Dalijimasis savo tik jimu

· sik nijimas yra sl pinys, mes tikime, kad J z  turime
suvokti ir kaip Diev , ir kaip žmog . Koks yra mano
santykis su J zumi, kuris yra ir Dievas, ir žmogus?

· Kokiu b du J zus mums yra šventumo pavyzdys? Kokius
J zaus gyvenimo ir b do bruožus noriu atspind ti, sekti?

· Sakoma, kad Dievo veid  galime reg ti J zuje. Kaip galiu
apib dinti Dievo veid  remdamasis savo bendryst s su
J zumi patirtimi? Kokia m gstamiausia Šventojo Rašto
ištrauka kalba apie J zaus b d  ir Dievo veid ?

· Marija ištar  visišk  „taip“ Dievui. Kaip aš galiu sekti jos
pavyzdžiu?

Gyventi Ger ja Naujiena

Remdamiesi grup s pasidalijimu numatykite, kaip atsiliepsite  tai
veiksmu (bendruomeniškai ar asmeniškai). Tai svarbiausias
dalykas, kur  turite nuspr sti.

Kai renkat s asmenišk  veiksm , apgalvokite, koks jis bus, ir tuo
pasidalykite su grupe. O jei pasirenkate bendr  veiksm ,
numatykite, kas bus atsakingi už  jo vykdym .

Šie pasi lymai yra antriniai:
· melskit s rožin  apm stydami Džiaugsmo sl pinius.
· Aplankykite Šven iausi j  Sakrament .
· Atrask žmog , kur  pažinojai ar paž sti, kuris „turi J zaus

šird “. Aplankyk š  žmog  ar parašyk jam ar jai laišk .
Pasidalyki savo meile J zui su tuo žmogumi.

· Pakviesk k  nors kartu su tavimi kasdien vidurdien
kalb ti Sveika, Marija.
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Aukštyn širdis

Melskit s kartu

Meldžiame, ateik, Emanueli, o ateik,
Tu esi mums reikalingas b tent dabar, šiuo laiku, ši  dien .
Tekrinta rasa iš dangaus, kad Dievas gal t  vaikš ioti ir kalb ti
tarp m s ,
Tekrinta rasa ant m s  troškulio kankinamos išdži vusios žem s.
Tu sik nydamas at jai, kad b tum vienas iš m s .
Pasaulis ilgai lauk  Tavojo at jimo,
Pažado, kuris buvo išpranašautas:
Nuostabusis patar jau, galingasis Dieve, Amžinasis T ve, Taikos
Kunigaikšti.
Kad švelnus riukas gyvent  kartu su li tu.
Ateik, Emanueli, o ateik, mes vis meldžiame.
Tap s vienas iš m s  padaryk, kad suprastume, jog tikroji taika
Ateis tik tuomet, kai Tu karaliausi m s  gyvenimuose.

Giesm  kaip ir susitikimo pradžioje

Žvilgsnis  ateit

· Pasirenkite kitam susitikimui maldingai perskaitydami ir
nagrin dami 7- j  tem Viešasis J zaus gyvenimas bei
Katekizmo paragrafus nuo 512 iki 570.
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7-OJI TEMA
VIEŠASIS J ZAUS GYVENIMAS

Si loma aplinka
Biblija, žvak  ir, jei manoma, Katalik  Bažny ios Katekizmas.
Rami, sutelkianti atmosfera

Aukštyn širdis
Giesm

„Noriu tarnauti Tau“ arba „Aš trokštu b t toks, kaip Tu“

Melskit s kartu

J zau, mes tikime, kad Tu esi Dievo S nus.
Tikime, kad Tu mus atpirkai.
Tikime, kad buvai viskuo  mus panašus išskyrus nuod m .
Mes žinome, kad ištiesei rank  nusid j liams, atstumtiesiems,
baimingiems, prispaustiesiems,
Ligotiems ir mirštantiems,
Bej giams, ir visiems, kuriems reik jo Tavo pagalbos.
J zau, mes taip pat esame Dievo vaikai.
Meldžiame - mokyk mus atrasti deramus santykius gyvenime.
Sustiprinki mus savo meile ir malone,
Kad tur tume dr sos sekti Tavo pavyzdžiu visame.
Si ski savo Dvasi ,
Kad Ji išmokyt  mus, kas yra tikrasis teisingumas
ir kaip tinkamai  tai atsiliepti.
To prašome Tav s,
kuris su T vu ir Švent ja Dvasia
gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Pasidalijimas Ger ja Naujiena

Pasidalykite, kaip sek si gyventi Ger ja Naujiena po pra jusio
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susitikimo

Katekizmo nagrin jimas

Kas gi yra J zus? Žinome, kad Jis buvo ir Dievas, ir žmogus. Bet
gi kas buvo tas J zus, kuris gyveno ir vaikš iojo šia žeme?
Beveik nieko nepasakyta apie Jo gyvenim  Nazarete,
nepasakojama ir apie didel  Jo viešojo gyvenimo dal  (514).
Nepaisant to, mes gana daug žinome apie J z  ir visa, kas
surašyta Evangelijose, mums duota, kad per J zaus vard
tur tume gyvenim (514). Visi J zaus gyvenimo sl piniai mums
byloja apie „Dievo meil ... mums“ (1 Jn 4, 9) (516).

J zus buvo T vo si stas, kad mums parodyt , kaip reikia gyventi
ir myl ti, ir tai darydamas Jis buvo prikaltas prie kryžiaus. Jis
at jo ne išdidžiai, kaip valdovas ar karalius, bet kaip nuolankus
tarnas, kuris prisi m  kryži . J zus at jo, kad b t mums
pavyzdys. Jis dav mums sektin  pavyzd , savo malda... ir...
savo neturtu (520).

Viešasis J zaus gyvenimas prasid jo, Jonui pakrikštijus J
Jordane (535-537). Tuoj po krikšto J zus nukeliavo  dykum ,
kur tris kartus buvo Š tono gundomas. Tai buvo pagrindin s
žmogiškos pagundos, pagundos tur ti gali , turt  ir prestiž (538-
540). Po keturiasdešimties dien  dykumoje J zus gr žo kupinas
Šventosios Dvasios ir m  skelbti savo misij . Pasiklausykime
skyrelio iš evangelijos pagal Luk .

Šventasis Raštas: Žodžio apm stymas Luko 4, 14-21

Klausimas pasidalijimui

· Kokiu b du J zus man yra pavyzdys?
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Tolesnis Katekizmo nagrin jimas

J zus yra Viešpats ir Gelb tojas. Priskirdami J zui dievišk
Viešpaties titul , pirmieji Bažny ios tik jimo išpažinimai nuo
pat pradži  tvirtino, kad Dievui T vui pripaž stama valdžia,
galyb  ir garb  yra taikoma ir J zui, nes Jis turi „Dievo
prigimt “ (Fil 2, 6), ir ši  J zaus didyb  T vas parod ,
prikeldamas J z  iš numirusi  ir J  išaukštindamas savo
garb je (plg. Rom 10, 9; 1 Kor 12, 3; Fil 2, 9-11) (449).
Dieviškoji J zaus atpirkimo misija buvo išreikšta Jo žmogiška
meile ir užuojauta visiems.

Jo b das ir mokymas buvo tokie patraukl s, jog J  nuolat sek
minios žmoni . Jie steb josi ne vien tuo, k  Jis dar , bet ir tuo,
kaip kalb jo ir gyveno. J zus buvo mylintis ir atlaidus vargšams,
ligoniams, atgailaujantiems, bet met  išš k  tiems, kurie buvo
išpuik  ir veidmainiai. Labai dažnai Šventajame Rašte girdime,
kad J zus pasitraukia  nuošali  viet  melstis. J zaus gerumas
plauk  iš Jo santykio su mylin iu T vu. J zus mok  mus remtis
vien Dievu ir pasitik ti T vu taip, kaip Jis pats tai dar .

Viena iš raktini  tem  J zaus mokyme ir gyvenime yra mokymas
apie Dievo karalyst . eiti  Dievo karalyst  reiškia nauj  santyk ,
vis augant  suvokim , kad esame Dievo mylimi žmon s, pakviesti
atsiliepti  ši  meil . J zus skelb , kad kiekvienas yra pakviestas
eiti  Dievo karalyst (543), kad kiekvienas yra pakviestas  š

meil s santyk , ir ne vien kada nors ateityje, bet dabar, tuoj pat.
„Prisiartino Dievo karalyst “ (Mk 1, 15) (541). Norint patekti 
j  reikia priimti J zaus žod : „Juk Viešpaties žodis yra
prilyginamas  dirv  beriamai s klai; tie, kurie jo klauso tik dami
ir esti priskiriami mažajai Kristaus kaimenei, jau yra pri m  pa i
karalyst ; paskui s kla dygsta ir auga sav ja galia iki pj ties
meto“ (Lumen gentium 5) (543).

J zus dažnai kalb jo apie meil  ir atleidim . Kai J zus pak l
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žmog , kuris buvo paralyžiuotas, Jo ypatingas ryšys su Dievu
tapo visiškai aiškus tiems, kurie tur jo atviras širdis ir protus.
Ta iau kai kurie vis tiek atsisak  tik ti. J zus kreip si  Rašto
aiškintojus: „Kas lengviau - ar pasakyti paralyžiuotam: ‚Tau
atleidžiamos nuod m s’ - ar liepti: ‚Kelkis, pasiimk neštuvus ir
vaikš iok’“? (Mk 2, 10).

J zus pasak  mums, kad Karalyst  priklauso vargdieniams ir
mažut liams, tiems, kurie j  priima nuolankia širdimi...  Nuo
prakart l s iki kryžiaus J zus dalijasi su vargdieniais j
gyvenimu. Jis paž sta alk , troškul , nepritekli . Negana to:
Jis tapatina save su visokiausiais vargšais ir veikli  meil
jiems laiko s lyga eiti  dangaus karalyst  (544). J zus kvie ia
nusid j lius prie karalyst s stalo... Jis ragina juos atsiversti,
nes to nepadarius negalima eiti  karalyst . Daugeliui žmoni ,
kuriuos susitinka, Jis primena, kad Dievo meil  ir gailestingumas
yra beribiai (545).

Dažnai J zus kalba palyginimais. Palyginimai yra tokie
pasakojimai ar metaforos, kuriais norima perduoti tam tikr
konkret  dalyk . J zus vartojo metaforas iš kasdienio žmoni
gyvenimo: Dievo karalyst  yra kaip garsty ios gr delis; Dievo
karalyst  yra brangus perlas. Palyginimais Jis kvie ia
karalyst s pokyl , bet reikalauja ir ryžtingo pasirinkimo:
norint pelnyti karalyst , reikia visk  atiduoti; žodži
neužtenka, reikia darb . Palyginimai žmogui yra tartum
veidrodžiai: ar mes priimame žod  kaip uola ar kaip gera
žem ? Pats J zus ir Dievo karalyst s buvimas jau ia, šiame
pasaulyje, yra vis  palyginim  centre. Mes turime eiti
karalyst , vadinasi, tapti J zaus mokiniais, kad gal tume
„pažinti dangaus karalyst s paslaptis“ (Mt 13, 11) (546).
Palygimais J zus k l  išš k  ne vien savo meto žmon ms, bet jais
moko bei ragina ir mus.

Savo žodžius J zus palydi daugeliu „galing  darb , stebukl
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ir ženkl “... (547). Stebuklai, kuriuos J zus dar , ragina tik ti
Juo. Žmon s patik jo, kad J zus yra tasai, kuris daro Dievo
darbus. Žmon s steb josi stebuklais, bet J zus juos dar  ne
smalsumui ir magijos troškimui patenkinti, bet nor damas
pagydyti žmones ir tikinti juos sav ja dievyste. Stebuklai
galingai liudijo apie tai, kad J zus yra Dievo S nus (548).

„Visas Kristaus gyvenimas buvo nuolatinis mokymas. Jo
tyl jimas, stebuklai, darbai, Jo malda, Jo meil  žmogui, ypatingas
d mesys mažut liams ir vargšams, visiškas sav s paaukojimas ant
kryžiaus d l pasaulio išganymo, Jo prisik limas...“ (Jonas
Paulius II) (561). Iš J zaus mokom s, kaip myl ti ir atleisti, kaip
visuose savo reikaluose ieškoti Dievo, kaip tapti nuolankiems ir
atviriems. Mokom s, kad Dievas yra patikimas, kad galime  Jo
rankas sud ti vis  savo gyvenim . Per J z  mes paž stame Diev ,
nes J zus yra pilnas ir visiškas Dievo apreiškimas. Žvelgdami 
J zaus gyvenim , atrandame asmen , kuris rodo mums meil s
pavyzd , yra m s  Gelb tojas ir Atpirk jas.

Dalijimasis savo tik jimu

· Kas mane skatina pasitik ti J zumi?
· Kaip atsaky iau  J zaus klausim  mokiniams: „Kuo j s

mane laikote?“ Kas man yra J zus? Kod l Juo tikiu?
· Kuris m gstamas evangelij  pasakojimas man padeda

suprasti, kas yra J zus?
· Kaip tiesa, jog J zus yra m s  Gelb tojas, veikia mano

gyvenim  ir vis  visuomen ?

Gyventi Ger ja Naujiena

Remdamiesi grup s pasidalijimu numatykite, kaip atsiliepsite  tai
veiksmu (bendruomeniškai ar asmeniškai). Tai svarbiausias
dalykas, kur  turite nuspr sti.
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Kai renkat s asmenišk  veiksm , apgalvokite, koks jis bus, ir tuo
pasidalykite su grupe. O jei pasirenkate bendr  veiksm ,
numatykite, kas bus atsakingi už  jo vykdym .

Šie pasi lymai yra antriniai:
· parašyk laišk  J zui ir papasakok jam apie savo meil .
· Padaryk pasiryžim  kasdien skaityti Švent j  Rašt  ir

melstis su juo.
· Pad k vargingam ir pagalbos reikalingam žmogui.
· Išreikšk savo pad k  Bažny iai, pakvietusiai Tave tik ti ir

t sian iai savo misij  atskleisti Krist , esant  tarp m s .

Aukštyn širdis

Jei manoma, kiekvienam žmogui duokite po maž  žvakel , kuri
b t  galima laikyti meldžiantis. Uždekite vien  žvakel  ir
pakvieskite perduoti švies  vieni kitiems.

Šviesos vaizdžiai (skaitoma trij  asmen ):
1. „Aš - pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikš ios

tamsyb se, bet tur s gyvenimo švies “. (Jn 8, 12)
2. „Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siunt , kolei

diena. Ateina naktis, kad niekas negali darbuotis. Kol esu
pasaulyje, esu pasaulio šviesa“. (Jn 9, 4-5)

3. „J s - pasaulio šviesa. Ne manoma nusl pti miesto, kuris
pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degan io
žiburio, bet j  stato  žibintuv , kad šviest  visiems, kurie
yra namuose. Taip tešvie ia ir j s  šviesa žmoni
akivaizdoje, kad jie matyt  gerus j s  darbus ir šlovint
j s  T v  danguje“. (Mt 5, 14-16)

Melskit s pakaitomis

I choras (pus )    Kelkis, nušvisk! Tavo šviesa at jo, Viešpaties
                            šlov  virš tav s sušvito!
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                           Nors žem  gaubia sutemos ir tautas dengia
                             tamsyb s,

II choras (pus )   virš tav s švie ia Viešpats, virš tav s apsireiškia
                           Jo šlov . Tautos ateis prie tavo šviesos ir karaliai
                            prie tavo tekan io spind jimo.

I choras (pus ) Tau dienos šviesa nebebus saul  nei nakt
                           nebešvies m nulis, bet Viešpats bus tau amžina
                             šviesa, tavo Dievas - tavo spindesys.

II choras (pus ) Tavo saul  niekada nebenusileis nei tavo
                          m nulis nesudils, nes Viešpats bus tau amžina
                          šviesa, ir tavo gedulo dienos pasibaigs
                           (Iz 60, 1-2.19-20).

I choras (pus ) Juk j s visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai.
                           Mes nepriklausome nak iai nei tamsai
                             (1 Tes 5, 5).

Visi                  ... Tamsa traukiasi, o tikroji šviesa jau švie ia
                            (1 Jn 2, 8). Pats Dievas, kuris yra tar s: Iš
                            tamsos tenušvinta šviesa! - sušvito m s
                           širdyse, kad pažintume Dievo šlov , spindin i
                            Kristaus veide
                             (2 Kor 4, 6).

Žvilgsnis  ateit

· Pasirenkite kitam susitikimui maldingai perskaitydami ir
nagrin dami 8- j  tem Velyk  sl pinys: J zaus mirtis
ir prisik limas bei Katekizmo paragrafus nuo 571 iki
682.
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8-OJI TEMA
VELYK  SL PINYS: J ZAUS MIRTIS IR

PRISIK LIMAS

Si loma aplinka
Biblija, žvak  ir, jei manoma, Katalik  Bažny ios Katekizmas.
Rami, sutelkianti atmosfera

Aukštyn širdis
Giesm

„Aleliuja, J zus gyvas!“ arba kokia nors Velykin  giesm

Melskit s kartu

Palaimintas šis visiškos J zaus meil s, gyvenimo ir dvasios
išliejimo atminimas.
Prisimenu, kad Jis at jo parodyti mums keli , visiškos meil s ir
atsidavimo keli .
Jei esu tikras Jo mokinys ir draugas,
Taip tur iau gyventi.
Tegu šis atminimas, kur  Jis pats praš  prisiminti,
Uždega mano šird , kad ji b t  stipri tarnauti,
Dr si ginti prispaustuosius ir tuos, kurie ken ia d l neteisyb s.
Prisimenu visa apie J ,
Kad Jis ne vien mir  ir buvo palaidotas, bet kad Tu, T ve,
Garbingai prik lei J  iš mirties gniaužt  ir kapo.
Prisimenu, kad Prisik limu Jis visiškai susijung  su Tavimi
šviesoje ir didyb je.

Pagal Prayers of a Planetary Pilgrim, Edward Hays

Pasidalijimas Ger ja Naujiena

Pasidalykite, kaip sek si gyventi Ger ja Naujiena po pra jusio
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susitikimo

Katekizmo nagrin jimas

Velykin  Kristaus... paslaptis yra centre Gerosios Naujienos,
kuri  apaštalai, o po j  Bažny ia turi skelbti pasauliui (571).
Yra du Velyk  paslapties aspektai: savo mirtimi Kristus mus
išlaisvino iš nuod m s, o Prisik limu atv r  keli  nauj
gyvenim  (654).

Žinome, kad nuo pat J zaus gyvenimo pradžios ir ypa  nuo Jo
viešosios tarnyst s buvo vadov , kurie m gino J  pašalinti. Jis
buvo kaltinamas piktžodžiavimu ir klaidingomis pranašyst mis -
religiniais nusikaltimais (574). J zus buvo „prieštaros ženklas“
(Lk 2, 34) kai kuriems Jeruzal s religiniams vadovams (575).
J zaus veikla atrod  nukreipta prieš išrinktosios tautos
tik jimo pagrindus: statyme rašytus priesakus...; Jeruzal s
šventyklos centrin  pad t ...; tik jim  vien  Diev ... (576). J zus
buvo prieštaroje su vadovais ir mokytojais, atsakingais už
statymo aiškinim  ir Šventyklos išlaikym . Jis parod , kad kai

kurie iš j iškreip  Dievo dovanas, kad gaut  asmenin s naudos,
o kitus veidmainiaudami teisia.

J zus pild statym  tobulai, ta iau dažnai žeisdavo statymo
mokytojus, nes nesivarž  aiškinti statym  kitaip negu jie. „Jis
mok  ne kaip j  Rašto aiškintojai, bet kaip turintis gali “
(Mt 7, 28-29) (581). J zus nesugriov statymo, Jis išpild  j
(577). J zus neignoravo Šventyklos, bet labai j  gerb (583).
J zus piktino fariziejus, valgydamas su muitininkais ir
nusid j liais... (plg. Lk 5, 30; 7, 36; 11, 37; 14, 1). Jis trikd  juos
rodydamas gailestingum  nusid j liams. J  vertino kaip
piktžodžiautoj , kai Jis atskleisdavo save kaip lyg  Dievui arba
kalb jo ties . Iš ties tikrasis suklupimo akmuo (plg. Lk 3, 34;
20, 17-18; Ps 118, 22) religiniams vadovams buvo Jo vaidmuo
nuod mi  atpirkime (587-589). Tuo metu daugelis Šventyklos
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vadov  buvo taip išsigand  to Asmens, kuris kviet  juos b ti šiuo
tuo daugiau negu jie yra, jog tesugalvojo Juo atsikratyti.

Šventasis Raštas: Žodžio apm stymas Morkaus 8, 27-38

Klausimas pasidalijimui

· Kaip savo gyvenime išgyvenau Velyk  sl pin  - mirties ir
prisik limo sl pin ?

Tolesnis Katekizmo nagrin jimas

Velykin  Kristaus kryžiaus ir prisik limo paslaptis yra centre
Gerosios Naujienos, kuri  apaštalai, o po j  Bažny ia turi
skelbti pasauliui. Atperkan i ja Dievo S naus J zaus
Kristaus mirtimi „vien  kart  visiems laikams“ (Žyd 9, 26)
buvo gyvendintas išganingasis Dievo planas (571).

J zus tikrai dalijosi su mumis žmogišk ja prigimtimi. Tai ypa
išryšk ja Getseman je, kai Jis meld si: „Mano T ve, jeigu
manoma, teaplenkia mane ši taur . Ta iau ne kaip aš noriu, bet

kaip tu!“ (Mt 26, 39). Nors J zus bijojo, Jis vis tiek troško
vykdyti Dievo vali . Neretai ir mes patiriame panaši  baimi ,
ta iau, jei seksime J zumi, taip pat gal sime ištarti: „Teb nie
Tavo valia“.

Savo dievyste J zus buvo si stas vykdyti sav j  misij  - atpirkti
žmonij . Taip kaip avin lio kraujas ant dur  stakt  išgelb jo
Izraelio žmones nuo mirties angelo, kuris sunaikino Egipto
pirmagimius, taip J zaus kraujas, išlietas už mus, išgelbsti mus
nuo amžinosios mirties. J zus yra Dievo Avin lis, „kuris naikina
pasaulio nuod m “ (Jn 1, 29), ir Naujosios Sandoros auka,
gr žinanti žmon ms bendryst  su Dievu, sutaikindama su Juo
per krauj , „kuris už daugel  išliejamas nuod m ms atleisti“
(Mt 26, 28) (613).
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Kristaus gyvenimas, kan ia, mirtis ir prisik limas yra ilgos Dievo
išganymo istorijos centre. Nuo pat pirmosios savo sik nijimo
akimirkos S nus sijungia  dieviškojo išganymo plan  sav ja
pasiuntinybe atpirkti mus: „Mano maistas - vykdyti vali  To,
kuris mane siunt , ir baigti Jo darb “ (Jn 4, 34). J zaus auka
„už viso pasaulio nuod mes“ (1 Jn 2, 2) reiškia Jo meil s
bendrum  su T vu: „T vas myli mane, nes aš guldau savo
gyvyb “ (Jn 10, 17). „Pasaulis privalo pažinti, jog aš myliu
T v  ir taip darau, kaip Jis yra man sak s“ (Jn 14, 31) (606).

Ta Kristaus auka yra vienkartin , ji užbaigia ir pranoksta
visas aukas. Pirmiausia tai yra paties Dievo T vo dovana:
T vas atiduoda savo S n , kad mus sutaikint  su savimi.
Drauge tai yra auka žmogumi tapusio Dievo S naus, kuris
laisva valia ir iš meil s paaukoja savo gyvyb  T vui per
Švent j  Dvasi , kad išpirkt  m s  neklusnum  (614).

T vas atidav  mums savo vienatin  S n , o J zus atidav  savo
gyvyb , kad parodyt  mums meil , kuri yra bes lygiška ir
nepriklausoma nuo m s  nuopeln (604). Bažny ia moko, kad
Kristus mir  už visus be joki  išim i : „N ra, nebuvo ir nebus
žmogaus, už kur  Kristus neb t  kent j s“ (Kiersi susirinkimas)
(605). Savo kan ia ir mirtimi J zus steng si atsiliepti  Dievo
vali  ir apgl bti kupin  meil s T vo plan (571); iš ties  J zus
žinojo, kad tai buvo Jo sik nijimo prasm  (607). Iš meil s
J zus laisva valia priima savo kan i  ir mirt : „Niekas neatima jos
(gyvyb s) iš man s, bet aš pats j  laisvai atiduodu“ (Jn 10, 18)
(609).

Mes esame Velyk  sl pinio bendrininkai. Kryžius yra
vienkartin  Kristaus auka, bet ir mes joje dalyvaujame, nes
J zus susivienijo su kiekvienu iš m s . Mes taip pat esame
pašaukti imti savo kryži  ir sekti paskui J z . Šv. Rož  Limiet
aiškiai pasak : „Be Kryžiaus n ra kit  laipt , kuriais gal tume
kopti  dang “ (618). Kai patys patiriame kan i , tuomet kryžius
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tampa mums itin iškalbingu ženklu. Nors kartais labai sunku
suprasti kryžiaus sl pin , ken iantiems vargu ar yra didesn
pagalba už žinojim , kad J zus taip pat pak l  siaubing  kan i  ir
mirt .

Velyk  sl pinio d ka mes paž stame santyk  tarp mirties ir naujo
gyvenimo. J zus pakyla virš nuod m s ir mirties ir kvie ia bei
galina mus daryti t  pat . Mes visi patiriame daugyb  maž

mir i  ir galiausiai m s  vis  laukia fizin  mirtis. Kartu su
J zumi esame kvie iami priimti kan i , skausm  ir mirt , kad
žengtume  nauj  gyvenim .

J zaus išganingas sutikimas b ti nukryžiuotam ir mirti bei Jo
Prisik limas leidžia mus mirti ir prisikelti kartu su Juo. Kan ia,
priimta tik jimu, gali mus vesti  gil  meil s santyk  su J zumi.

B dami krikš ionys, mes tikime, kad per Krikšt  dalyvaujame ne
vien J zaus mirtyje, bet ir Jo Prisik lime. Kristaus prisik limo
paslaptis yra realus vykis; kaip liudija Naujasis Testamentas,
jis tur jo istoriškai konstatuot  apraišk  (639).

Marija Magdalena ir šventosios moterys buvo pirmos, kurios
išvydo prisik lus  J z . Petrui ir kitiems mokiniams buvo sunku
patik ti tuo, ta iau kai patys pamat  J z , irgi tapo Jo Prisik limo
liudytojais (641-642). J zus v l užmezga ryš  su mokiniais
valgydamas kartu su jais. Jis ragina juos atpažinti, jog Jis n ra
vaiduoklis, bet turi tikr  k n  su naujomis išaukštinto k no
savyb mis (645).

Kad tik tume J zaus Prisik limu, turime tik ti, jog tai
transcendentinis paties Dievo sikišimas  k rinij  ir istorij
(648)... Kristaus prisik limas yra Senojo Testamento ir paties
J zaus žemiškojo gyvenimo metu duot pažad  išsipildymas
(652)... Prisik limas patvirtino J zaus dievyst s ties  (653)...
Kristaus prisik limas... yra m s  b simojo prisik limo
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pagrindas ir šaltinis (655).

Dalijimasis savo tik jimu

· Kaip savo gyvenime patiriu kan i ? Kaip ji atv r  man
nauj  gyvenim ? Kaip savo kan ioje patyriau Dievo
malon ?

· Kaip sutinku tams  ir savanaudiškum  gyvenime? Kaip
skelbiame J zaus, kuris mus atpirko iš nuod m s,
pergal ?

· Gal gird jau apie žmones, kurie ken ia šiandien? Kaip
gal iau jiems pad ti?

· Kaip šiandieniame pasaulyje patiriu Prisik lim ?

Gyventi Ger ja Naujiena

Remdamiesi grup s pasidalijimu numatykite, kaip atsiliepsite  tai
veiksmu (bendruomeniškai ar asmeniškai). Tai svarbiausias
dalykas, kur  turite nuspr sti.

Kai renkat s asmenišk  veiksm , apgalvokite, koks jis bus, ir tuo
pasidalykite su grupe. O jei pasirenkate bendr  veiksm ,
numatykite, kas bus atsakingi už  jo vykdym .

Šie pasi lymai yra antriniai:
· apm stykite Kryžiaus kelio stotis.
· Pad k kam nors, kas ken ia, pasi lyk savo param  ir

meil . Kitais žodžiais tariant, pad k kam nors nešti jo ar
jos kryži .

· Aplankyk k  nors ligonin je ar slaugos namuose.
· Šv skite savo grupel je ar su kuo nors, kas patyr  nauj

gyvenim .
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Aukštyn širdis

Ta pati giesm , kuria prad jote susitikim

Melskit s kartu

Ne tik už juos aš meldžiu,
bet ir už tuos,
kurie per j  žod  mane tik s:
tegul visi bus viena!
Kaip tu, T ve, manyje ir aš tavyje,
tegul ir jie bus viena mumyse,
kad pasaulis tik t , jog tu esi mane siunt s.
Ir t  šlov , kuri  esi man suteik s,
aš perdaviau jiems,
kad jie b t  viena, kaip mes esame viena:
aš juose ir tu manyje,
kad jie pasiekt  tobul  vienyb
ir pasaulis pažint ,
jog tu esi mane siunt s
ir juos myli taip, kaip mane myl jai.

(Jn 17, 20-23)

Žvilgsnis  ateit

· Pasirenkite kitam susitikimui maldingai perskaitydami ir
nagrin dami 9- j  tem Šventoji Dvasia ir Bažny ia bei
Katekizmo paragrafus nuo 683 iki 810.
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9-OJI TEMA
ŠVENTOJI DVASIA IR BAŽNY IA

Si loma aplinka
Biblija, žvak  ir, jei manoma, Katalik  Bažny ios Katekizmas.
Rami, sutelkianti atmosfera

Aukštyn širdis
Giesm

„Dvasia Šventoji, liekis ugnim“ arba tradicin  „Dvasia, Viešpatie,
ateik“

Melskit s kartu

Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk tikin i j  širdis ir uždek j
širdis savo meil s ugnimi.

Atsi sk savo Dvasi , ir visa bus sukurta, ir atnaujinsi
žem s veid .
Šventoji Dvasia, mums reikia Tav s.
Ateik ir atnaujink mus.
Duoki malon  b ti jautriems Tavo kv pimams
Ir atsiliepti Tavo kuždesiui.
Pad k mums prisiminti,
Kad tikrieji Tavo buvimo ženklai
Yra meil , džiaugsmas, ramyb , kantryb , malonumas,
dosnumas, ištikimyb ,
švelnumas ir susivaldymas (plg. Gal 5, 22-23).
Prašome to per Krist , m s  Viešpat . Amen

Pasidalijimas Ger ja Naujiena

Pasidalykite, kaip sek si gyventi Ger ja Naujiena po pra jusio
susitikimo
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Katekizmo nagrin jimas

„Šventoji Dvasia“ - taip vadinasi tre iasis Šv . Trejyb s Asmuo,
Ta, kuri  mes garbiname ir šloviname drauge su T vu ir S numi.
Žodis „Dvasia“ vertimas iš hebraj Ruah; jo pirmoji prasm
yra dvelksmas, oras, v jas (691). Tikime, kad ir m s
kv pavimas yra Šventosios Dvasios veiksmas. Yra daugyb
nuostabi  Šventosios Dvasios simboli : vanduo, patepimas,
ugnis, debesis ir šviesa, antspaudas, ranka, Dievo pirštas, balandis
(694-701). Visi šie simboliai atskleidžia dinamišk  ir galing
Diev .

Apie Švent j  Dvasi  žinome iš J zaus. Krikšto metu Šventoji
Dvasia nuženg  ant Jo. Kalb damasis su Nikodemu, J zus
aiškina, kad niekas negali eiti  Dievo karalyst , jei negims iš
vandens ir Dvasios. Evangelijos pagal Jon  16 skyriuje J zus
pažada atsi sti Švent j  Dvasi  ir š  pažad  išpildo. Sekmini
dien  (pra jus septynioms savait ms po Velyk ) Kristaus
Velykos baigiasi Šventosios Dvasios išliejimu (731).

Kai sakome, kad tikime  Švent j  Dvasi , tariame, jog tikime,
kad Dvasia, „kuri kalb jo per pranašus”, atveria mus Dievo
Žodžiui išgirsti. Mes paž stame Dvasi  tik jimo kelyje. Paž stame
Dvasi , nes Dvasia, kuri yra mumyse, yra Dievo galia (687), ir
mes esame kvie iami dalyvauti šioje nuostabioje galioje. „Dvasia
ateina pagalbon m s  silpnumui. Mes juk nežinome, ko tur tume
deramai melsti, tod l pati Dvasia užtaria mus neišsakomais
atod siais“ (Rom 8, 26) (741). Šventoji Dvasia meldžiasi per
mus. Gyventume daug geresn  gyvenim , jei visa širdimi
suvoktume ties , jog esame stiprinami Šventosios Dvasios, Dievo
Dvasios.

Šventasis Raštas: Žodžio apm stymas 1 Korintie iams 2, 6-16
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Klausimas pasidalijimui

· Kaip savo gyvenime patyriau Šventosios Dvasios j g ?
Kokiais b dais ši j ga pasireiškia?

Tolesnis Katekizmo nagrin jimas

Kristus buvo pripildytas Šventosios Dvasios. Kristaus ir
Šventosios Dvasios pasiuntinyb  vyksta Bažny ioje - Kristaus
k ne ir Šventosios Dvasios šventov je. Dvasia mus paruošia ir
lydi malone; Dvasia mums apreiškia prisik lus  Krist ; Dvasia
sudabartina Kristaus Eucharistijoje sl pin  ir suvienija mus su
Dievu, kad mes „neštume gausi  vaisi ” (737). Bažny ios misija
ne prisideda prie Kristaus ir Šventosios Dvasios
pasiuntinyb s, bet yra jos sakramentas: visu savo buvimu ir
su visais nariais ji yra siun iama skelbti ir liudyti,
sudabartinti ir skleisti Šven iausiosios Trejyb s bendryst s
paslapt  (738). B dama sakramentas, Bažny ia yra visos
žmonijos bendryst s ir vienyb s ženklas ir instrumentas (775).

Žodis „bažny ia“ kil s iš senov s slav boznica - maldykla;
pranc z  kalboje j  atitinka église, biblin je lotyn  - ecclésia
(graikiškai ekklesia iš veiksmažodžio ek-kaléin - „šaukti iš
kur“), tai reiškia „sušaukim “ - paprastai religinio pob džio
liaudies susirinkim  (751). Krikš ioni  kalboje žodis
„Bažny ia“ reiškia liturgin  susirinkim , taip pat vietin
bendruomen  arba visuotin  tikin i j  bendrij . Tos trys
reikšm s yra neatskiriamos. „Bažny ia“ yra tauta, kuri
Dievas suburia iš viso pasaulio. Ji gyvuoja vietin se
bendruomen se ir pasireiškia kaip liturginis, ypa
eucharistinis susirinkimas. Ji gyvena Kristaus žodžiu ir k nu
ir taip pati tampa Kristaus K nu (752).

Septyni Bažny ios Sakramentai - tos „galios“, kurios eina iš
visuomet gyvo ir gyvyb  teikian io Kristaus k no, Šventosios
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Dvasios veikimas tame k ne, kuris yra Bažny ia (plg. Lk 5,
17; 6, 19; 8, 46) (1116).

„Kuo m s  dvasia, kitaip sakant, siela, yra m s  k no nariams,
tuo Šventoji Dvasia - Kristaus nariams, Kristaus k nui, tai yra
Bažny iai“ (Šv. Augustinas) (797). Dvasia gyvena ir vadovauja
bendruomenei, kuri  mes vadiname Bažny ia. Dvasia gyvena
visame k ne, ne vien atskiruose nariuose. Dvasia veikia daugybe
b d , kad statyt  vis  k n . Dvasia teikia malones ir charizmas,
kurios praturtina Bažny i  ir gelbsti pasauliui. Kiekvienas iš
m s  gauname dovan , kurios turi b ti naudojamos vis  labui
(799-800).

Ankstyvojoje Bažny ioje tie, kurie buvo vadinami J zaus
mokiniais, mat  save kaip bendruomen , jungiam  meil s ir
vadovaujam  Dievo Dvasios. Ankstyvieji krikš ionys tik jo, kad
juos vienus su kitais jungia galia Šventosios Dvasios, kuri sub r
juos  bendruomen  ir pašauk  juos skelbti Ger j  Naujien , kad
J zus gyveno, mir  ir prisik l  iš numirusi j . Per Sekmines
Šventoji Dvasia uždeg  j  širdis ir galino juos patraukti daug
nauj  tikin i j  ši  tik jimo ir meil s bendruomen .

Iš ties  Šventoji Dvasia yra Bažny ios pasiuntinyb s centre.
„Pabaigus darb , kur  T vas buvo paved s S nui žem je
nuveikti, Sekmini  dien  buvo atsi sta Šventoji Dvasia, kad
nuolatos šventint  Bažny i .“ T  dien  „Bažny ia buvo viešai
apreikšta daugeliui žmoni , o skelbiama Evangelija prad jo
sklisti tarp pagoni .“ Kadangi Bažny ia yra vis  žmoni
„sušaukimas“  išganym , ji savo prigimtimi yra misijin  ir
Kristaus siun iama  visas tautas, kad j  žmones padaryt
Kristaus mokiniais (767).

Kad Bažny ia gal t  vykdyti savo pasiuntinyb , Šventoji
Dvasia „apr pina ir veikia j vairiomis hierarchin mis ir
charizmin mis dovanomis“. „Tuo b du Bažny ia, apr pinta



56

savo Steig jo dovanomis ir ištikimai laikydamasi Jo sakym
myl ti, nusižeminti ir išsižad ti sav s, yra siun iama skelbti
Kristaus ir Dievo karalyst s ir jos kurti visose tautose; ji pati
yra tos karalyst s daigas ir pradžia žem je“ (768).

Kaip ir ankstyvuosius krikš ionis, Dievas kvie ia mus atpažinti
Šventosios Dvasios gali  tikin i j  bendruomen je, visuotin je
Bažny ioje. Esame kvie iami atpažinti Tiesos Dvasi , kuri
gyvena k ne. Per Dvasi  J zaus dvasia nuolat gyvena ir kv puoja
k ne, kuris yra tikin i j  bendruomen . Šventoji Dvasia mus
galina ne vien tik ti  Krist  ir  J  sud ti m s  amžinojo

išganymo vilt , bet ir leidžia myl ti vieni kitus taip, kaip Kristus
mus myl jo. ia yra dorinio gyvenimo šaltinis ir gyvybingumas
(žr. 1971, 1972).

Štai pamatinis tik jimo klausimas: ar tikime Sekmin mis,
Šventosios Dvasios atsiuntimu? Ar tikrai tikime, kad Šventoji
Dvasia gyvena Bažny ioje?

Dalijimasis savo tik jimu

· Kur šiandien matau Šventosios Dvasios veikim  tikin i j
bendruomen je?

· Kokios patirtys man labiausiai pad jo pamatyti, kad
Bažny ia yra Šventosios Dvasios kv pta ir vadovaujama
bendruomen ?

· Kokios Šventosios Dvasios dovanos ar charizmos yra man
duotos? Kaip galiu jas naudoti bendram labui?

Gyventi Ger ja Naujiena

Remdamiesi grup s pasidalijimu numatykite, kaip atsiliepsite  tai
veiksmu (bendruomeniškai ar asmeniškai). Tai svarbiausias
dalykas, kur  turite nuspr sti.
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Kai renkat s asmenišk  veiksm , apgalvokite, koks jis bus, ir tuo
pasidalykite su grupe. O jei pasirenkate bendr  veiksm ,
numatykite, kas bus atsakingi už  jo vykdym .

Šie pasi lymai yra antriniai:
· perskaitykite Apaštal  darb  knyg . Steb kite, kaip

Šventoji Dvasia veikia ankstyvojoje Bažny ioje.
· Pasidalykite Ger ja Dievo meil s mums Naujiena su ta ar

tuo, kuri ar kuris turi tik jimo sunkum .
· Melskite Šventosios Dvasios kv pimo b ti d kingiems

Dievui už dovan , kuri yra Bažny ia.

Aukštyn širdis

Sugiedokite pradžios giesm .

Išreikškite spontaniškus maldavimus ir atsiliepkite: „Viešpatie,
atsi sk savo Dvasi , ir mes b sime atnaujinti.“

Pabaigoje sukalb kite T ve m s  ar Garb  Dievui T vui.

Žvilgsnis  ateit

· Pasirenkite kitam susitikimui maldingai perskaitydami ir
nagrin dami 10- j  tem Viena Bažny ia ir skirtingos
pareigos  bei Katekizmo paragrafus nuo 811 iki 945.
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10-OJI TEMA
VIENA BAŽNY IA IR SKIRTINGOS PAREIGOS

Si loma aplinka
Biblija, žvak  ir, jei manoma, Katalik  Bažny ios Katekizmas.
Rami, sutelkianti atmosfera

Aukštyn širdis
Giesm

„Pakilk ir šviesk“

Melskit s kartu

T ve, d kojame Tau už Šventojo Rašto ir Šventosios Tradicijos
dovanas, kurias davei mums per Bažny i .
D kojame Tau už dovanas, kurias duodi mums per septynis
Katalik  Bažny ios Sakramentus.
D kojame, kad esi mumyse, kad galini tik ti  J z , ir  J  sud ti
visas savo viltis.
D kojame, kad padedi mums myl ti vieniems kitus ir dorai
gyventi.
D kojame Tau už visas asmenines dovanas, kurias esi dav s
kiekvienam iš m s .
Pad k jas naudoti didesnei Tavo garbei.
Pad k panaudoti tas dovanas Tau tarnaujant.
Pad k priimti žmones su j  dovanomis ir padr sinti jomis
naudotis didesnei Tavo garbei.
Pad k mums nepavyd ti kitiems j  dovan , bet suvokti, kad visos
dovanos ateina iš Tav s.
Suteik mums stipryb s, palaikyk mus, myl k mus ir pad k b ti
ištikimiems viskam, k  esi mums dav s.
Prašome to J zaus vardu. Amen
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Pasidalijimas Ger ja Naujiena

Pasidalykite, kaip sek si gyventi Ger ja Naujiena po pra jusio
susitikimo

Katekizmo nagrin jimas

Kaip bendruomen  mes meldžiam s: Tikime vien , švent ,
visuotin , apaštalin  Bažny i . ia išvardinti keturi Bažny ios
bruožai ir jos misija, kuri  Kristus, nuolat veikiant Šventajai
Dvasiai, ragina gyvendinti.(811)

Bažny ia yra viena… Bažny ios esm  yra vienyb ... Bažny ia
yra viena, nes viena jos „siela“: „Apsigyvenanti tikin iuosiuose,
pripildanti ir valdanti Bažny i  Šventoji Dvasia kuria t  nuostabi
tikin i j  bendryst  ir taip glaudžiai sujungia visus Kristuje, jog
tampa Bažny ios vienyb s Pradmeniu.“ (Unitatis redintegratio 2,
2) (813) Bažny ia yra šventa: Bažny ia yra Šventoji Dievo
tauta, nes Dievas j  suk r , ir šventumo Dvasia j  gaivina
(867). Bažny ia yra katalikiška -visuotin , tai reiškia „universali“,
„visa apimanti“ (830). Bažny ia skelbia tik jimo pilnatv  visiems
žmon ms. Bažny ia savo prigimtimi yra misijin (849-856).
Galiausiai Bažny ia yra apaštalin , nes pastatyta ant apaštal
pamato (857). Jiems patik ta pasiuntinyb  yra vykdoma j
p dini (858). Bažny ia yra viena, šventa, visuotin  ir

apaštalin , nes joje jau yra ir laik  pabaigoje bus atbaigta
„dangaus karalyst “, „Dievo karalyst “ (865).

Pasiklausykime kunigiškos J zaus maldos, kuria Jis meldžiasi už
mokinius ir už visus, kurie per j  žod tik s.

Šventasis Raštas: Žodžio apm stymas Jono 17, 1-26
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Klausimas pasidalijimui

· Kaip mes, Bažny ia, esame kvie iami vykdyti J zaus
pasiuntinyb  šiandien?

Tolesnis Katekizmo nagrin jimas

J zus paliko mums nuostabi  dovan  - vienyb  ir vairov . Mes,
krikš ionys, visi esame pakrikštyti, taigi esame Dievo tauta.
B dami krikš ionys, mes dalyvaujame Kristaus kunigiškoje,
pranašiškoje ir karališkoje tarnyst je, ir visi esame pakviesti
gyvendinti Dievo Bažny iai patik t  misij  - išpildyti Kristaus

pasiuntinyb . (871). Kanon  teis s kodeksas, atkartodamas
Vatikano II Susirinkimo nutarimus, moko mus: „Kadangi visi
krikš ionys yra atgim  Kristuje, tai savo kilnumu ir veikimu yra
tikrai lyg s, ir d l to visi - kiekvienas pagal savo pad t  ir
pareigas - bendradarbiauja, ugdydami Kristaus k n .“ (872).
Katalik  Bažny i  sudaro pasaulie iai, pašv stieji ir dvasininkai.
Skiriasi pareigos, atliekami vaidmenys, bet ne j  vert . K no
nari  skirtumai tarnauja to k no vienybei ir pasiuntinybei, o
ne kuria luomus ar svarbos Dievo akyse lygmenis (873).

Jei žvelgsime  ankstyv j  Bažny i , matysime unikal  Petro,
pirmojo popiežiaus, vadovavim . J zus sak : „Tu esi Petras,
Uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažny i …“ (Mt 16, 18). Ši
ganytojiška Petro ir kit  apaštal  tarnyba yra vienas iš
Bažny ios pamat . T  darb šiandien t sia vyskupai,
pirmumo teise vadovaujami popiežiaus (881). Popiežius,
Romos vyskupas ir šv. Petro p dinis, „yra nuolatinis ir regimas
tiek vyskup , tiek daugyb s tikin i j  vienyb s pradmuo ir
pagrindas“ (Lumen gentium 23) (882). Popiežiaus pirmumas yra
tarnyst s pirmumas. Jis yra ne tik Romos vyskupas, bet ir
Visuotin s Bažny ios vyskupas.
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„Paskiri vyskupai yra regimasis vienyb s pradmuo bei
pagrindas savo dalin se Bažny iose.“ (Lumen gentium 23)
(886). Iš ši  dalini  Bažny i  kyla visuotin  Bažny ia. Vyskupai
kartu su popiežiumi turi trejop  atsakomyb  mokyti, šventinti ir
vadovauti Bažny iai (888-896). Kai vyskup  kolegija susirenka
visuotiniame susirinkime, jis turi gali  visuotinei Bažny iai
ypatingu b du, ta iau tai visuomet vyksta popiežiui vadovaujant.
Vyskup  kolegija atspindi Dievo tautos vairum  ir bendrum
(884-885) - taigi v l vienyb  ir skirtingumai.

Koks yra vyr , pašaukt  kunigystei, vaidmuo? J zus patik jo
ypating  vaidmen  tiems, kurie autoritetingai vadovauja tikin i j
bendruomenei. Kunigas yra tik jimo sl pini  prievaizdas. Jam
patik ta Žodžio skelbimo ir aiškinimo tarnyst . Šios tarnyst s
bruožai susij  su sakramentine bažnytin s tarnyst s prigimtimi.
Kunigas septyniais ženklais, kuriuos J zus dav  Katalik
Bažny iai, turi sakramentine tarnyste padaryti Krist  esant  savo
galia ir gailestingumu. Eucharistijos liturgijoje kunigas veikia in
persona Christi - paties J zaus asmenyje, padarydamas esam
dabar vienintel  Kristaus Auk  už pasaulio išganym . Jis maitina
mus m s  Viešpaties K nu ir Krauju. Skyrium nuo
bendruomen s niekas negali suteikti teis s ir pasiuntinyb s
skelbti Evangelijos. Tik Kristus ir Bažny ios bendruomen  gali
perduoti ši  švent  gali (875). J zus tarnavo visiems, ir
bažnytin  tarnyst  reikalauja gyvenimo, kupino tarnavimo
Bažny ios ir vis  labui. (876). Be to, pašauktieji bažnytinei
tarnystei yra pašaukti ir kolegialumo tarnystei. J zus išsirinko
Dvylika ir juos išsiunt kartu. J  broliška vienyb  pasitarnauja
vis  tikin i j  broliškai bendrystei (877). Galiausiai tie, kurie
pašaukti kunigystei, turi b ti ganytojai, r pintis savo parapijie i
ir t , kuriems tarnauja, poreikiais.

Tikintieji pasaulie iai turi ypating  vaidmen  dalyvaudami Dievo
karalyst je. Kartu su kunigais, vyskupais ir popiežiumi jie
dalyvauja išsaugojant Bažny ios pasiuntinyb . Jie yra pareigoti
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Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentais… darbuotis, kad
dievišk j  išganymo naujien  pažint  ir priimt  visi žmon s
ir visa žem  (900). Pasaulie iai turi ypating  pašaukim  liudyti
J zaus pasiuntinyb  „turgaviet je“ - savo šeimoje, darbe,
kaimynyst je, visuomen je. Krikš ioni  pasaulie i  iniciatyva
yra ypa  b tina, kai reikia surasti ar sugalvoti b dus, kaip
socialin , politin , ekonomin  gyvenim  persmelkti
krikš ioniškojo tik jimo dvasia (899).

Pasaulie iai vis dažniau traukiami  Bažnytines strukt ras ir
kvie iami tarnauti pa ioje Bažny ioje (903). Jie taip pat turi savo
vaidmen  trejopoje Bažny ios pasiuntinyb je. Jie stengiasi
vykdyti Dievo vali  ir b ti Kristaus mokinyst s pavyzdžiu
visiems. J  gyvenimo šventumas yra tiesioginis atsiliepimas 
Katalik  Bažny ios pašaukim  pašventinti pasaul . Kad
pasaulie iai bendradarbiaut  valdyme, jie raginami dalyvauti tam
tikruose pasitarimuose, vyskupij  sinoduose, pastoracin se ir
finans  tarybose ir kt. (911). Kaip ir dvasininkai, pasaulie iai yra
pašaukti išpildyti savo pranašišk j  pasiuntinyb
evangelizuodami, tai yra, skelbdami Ger j  J zaus Naujien
visose savo gyvenimo srityse (905).

Viešpats šaukia visus tikin iuosius  gyvenim  evangeliniais
neturto, skaistumo ir klusnumo patarimais. Ta iau kai kuriuos
Bažny ios narius Dievas kvie ia žadais sipareigoti vykdyti šiuos
patarimus, laikantis Bažny ios pripažinto pastovaus gyvenimo
b do. Žmon s, pakviesti gyventi kaip broliai ir seserys
bendruomen je, yra ženklas ir simbolis. Jie viešai skelbia, kad
Dievo karalyst  yra ia ir dabar.

Šventoji Dvasia išliejo Bažny iai nuostabi  charizm . Kiekviena
pašv st j  bendruomen  turi ypating  dovan , kuria tarnauja
Bažny iai ir pasauliui: vieni kontempliacija, kiti tarnyste; vieni
mokydami, kiti b dami svetingi; vieni meile vargšams, kiti
užuojauta ir gydymu. Visi si lo Dvasios dovanas, kad parodyt ,
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kaip nuostabiai Dievas veikia m s  pasaulyje (931). Visi, kurie
priima pašaukim  pašv st j  gyvenim , dr sina visus
tikin iuosius ir „akivaizdžiai liudija, kad pasaulio negalima
pakeisti ir paaukoti Dievui be palaiminim  dvasios“ (Lumen
gentium 31, §2) (932).

Dievas Katalik  Bažny ioje suk r  ir vis kuria nuostabi  vienyb
ir bendryst . Tikintieji žem je, sielos skaistykloje ir šventieji
danguje sudaro švent j  bendravim . Švent j  bendravimas ir
yra Bažny ia (946). Šventasis Tomas Akvinietis mums sako:
„Kadangi visi tikintieji sudaro vien  k n , tai vien  g ris yra
dalijamas ir kitiems. (...) Taigi reikia tik ti, kad Bažny ioje
visas g ris yra bendras. Ta iau svarbiausias narys yra
Kristus, nes jis yra Galva (...).Vadinasi, Kristaus g ris pereina
visiems nariams, ir tai vyksta per Bažny ios sakramentus.“
(Šv. Tomas Akvinietis, Symb., 10) „Kadangi Bažny ia yra
vadovaujama vienos Dvasios, tai visos g ryb s, kurias ji yra
gavusi, b tinai tampa bendru lobiu“ (Catech. R. 1, 10, 24)
(947).

Sakramentai yra galingi Kristaus buvimo ir dinamiško Jo veikimo
tikin i j  katalik  gyvenime ženklai. Jo malon  sutaiko pasaul
su Jo T vu ir galina mus myl ti vienas kit  taip, kaip Jis mok .
Sakramentais J zus padaro mus savo šeimos nariais, atleidžia
m s  nuod mes ir patraukia mus  dar glaudesn , artimesn
santyk  su dieviškaisiais Asmenimis. Sakramentai lyg šventi
saitai juos suvienija tarpusavy ir tvirtai sujungia su Kristumi;
užvis labiau tai padaro Krikštas, per kur  tartum pro duris
einame  Bažny i . Švent j  bendravimas - tai sakrament

kuriama vienyb .... Žodis ‘bendrumas’ (komunija,
susivienijimas) taikomas visiems sakramentams, nes
kiekvienas iš j  mus jungia su Dievu..., bet geriausiai tinka
Eucharistijai, kuri labiausiai t  bendrum  kuria.“ (Catech. R.
1, 10, 24) (950).
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Dalijimasis savo tik jimu

· Kaip suvokiu savo, kaip J zaus mokinio, pašaukim ?
Kokias dovanas Dievas man dav , kad išgyven iau ši
mokinyst ?

· Kaip patyriau suteiktas konkre ias dovanas kunigams?
Pasaulie iams? Pašv stiesiems?

· K  konkre iai galiu daryti, kad pad iau savo parapijos
nariams labiau susivienyti vieniems su kitais ir su
Kristumi?

Gyventi Ger ja Naujiena

Remdamiesi grup s pasidalijimu numatykite, kaip atsiliepsite  tai
veiksmu (bendruomeniškai ar asmeniškai). Tai svarbiausias
dalykas, kur  turite nuspr sti.

Kai renkat s asmenišk  veiksm , apgalvokite, koks jis bus, ir tuo
pasidalykite su grupe. O jei pasirenkate bendr  veiksm ,
numatykite, kas bus atsakingi už  jo vykdym .

Šie pasi lymai yra antriniai:
· jei esate kunigas ar vyskupas, vertinkite pasaulie i

dovanas. Jei esate pasaulietis (pasauliet ), vertinkite
kunig  ar vyskup  dovanas.

· Pasidalykite Ger ja J zaus Naujiena su žmogumi, kuris
nepaž sta J zaus.

· Jei nesate sipareigoj  savo parapijoje, pasisi lykite
pasidarbuoti savanoriškai ten, kur labiausiai reikia
pagalbos.

Aukštyn širdis

Vadovas l tai perskaito 1 Korintie iams 12, 1-11. Tuomet
pakvie ia visus spontaniškai išsakyti maldas apie dovanas, kurias
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turi patys arba mato jas kituose. Tai d kojimo maldos.

Pavyzdžiui: d koju Tau, Dieve, už atvirumo dovan , kuri  turi
m s  ganytojas. Palaimink j  ir leisk, kad ši dovana ir toliau
augt .

Kai visi išsako savo maldavimus, vadovas taria:

Melskim s T ve m s  malda, d kodami už visas dovanas, kurias
Dievas suteik  m s  parapijai.

Užbaikite palink dami vieni kitiems ramyb s.

Žvilgsnis  ateit

· Pasirenkite kitam susitikimui maldingai perskaitydami ir
nagrin dami 11- j  tem Kristaus Motina Marija - Bažny ios
Motina bei Katekizmo paragrafus nuo 946 iki 975.
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11-OJI TEMA
KRISTAUS MOTINA MARIJA - BAŽNY IOS MOTINA

Si loma aplinka
Biblija, žvak  ir, jei manoma, Šv . Mergel s Marijos statula ar
paveikslas ir Katalik  Bažny ios Katekizmas.
Rami, sutelkianti atmosfera

Aukštyn širdis
Giesm (tiks bet kuri tradicin  giesm  Marijai)

Melskit s kartu

Marija, taikos tilte,
Piligrim  vadove,
Poet kv pime,
Nuli dusi j  paguoda,
Klaidžiojan i  tamsoje šviesa,
Mes garbiname tave ir prašome b ti viena su tavimi.
Susivienij  su tavimi,
Mes b sime viena su Dievu,
Ir kursime taik  kartu su visais žmon mis žem je.
Susivienij  su tavimi,
Mes taip pat pajusime Kristaus taikos,
Gyvos m s  širdyse, sl pin .
Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus.

                                        Edward Hays

Pasidalijimas Ger ja Naujiena

Pasidalykite, kaip sek si gyventi Ger ja Naujiena po pra jusio
susitikimo
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Katekizmo nagrin jimas

Kai išpaž stame, jog tikime vien  švent  visuotin  ir apaštalin
Bažny i , mes pridedame, kad tikime „švent j  bendravim “
(946). Kadangi visi tikintieji sudaro vien  k n , tikime, kad yra
bendravimas „šventuose dalykuose“ ir „tarp švent j “ (948). Tie,
kurie iš jo iki m s  ir gyveno šventai, yra labai gyvi mums ir
šiandien, ir mes galime bendrauti su jais. Ties  sakant, jie gali
b ti geri m s  draugai. Galime iš j  mokytis, kad m s  gyvenimo
centre b t  Dievas. Dievo meil je mes iš ties esame viena
šeima.
Marija, J zaus Kristaus Motina ir Bažny ios Motina, turi ypating
vaidmen  m s  gyvenime. Savo troškimu ir visišku atsidavimu
T vo valiai, dalyvaudama atperkamajame J zus darbe ir
klausydamasi kiekvieno Šventosios Dvasios kv pimo, Mergel
Marija Bažny iai yra tik jimo ir meil s pavyzdys (967). Ji
klaus si virpesi  širdyje ir atsiliep  su visa meile. Nors jai gal jo
b ti baisus ir neaiškus pašaukimas tapti Dievo Motina, ji sutiko,
kad J zaus gyvenimas gimt  joje, ir r pinosi tuo gyvenimu.
Pasiklausykime Marijos „Fiat“, jos „Taip“ Dievui.

Šventasis Raštas: Žodžio apm stymas Luko 1, 26-56

Klausimas pasidalijimui

· Kaip Dievo kvietimui savo gyvenime sakau: „Taip,
teb nie“?

Tolesnis Katekizmo nagrin jimas

Kas yra ši moteris - Marija? Kas ji yra mums šiandien? Mes
žinome, kad ji yra Dievo Motina, bet ar žinome, kad ji taip pat
buvo ir labai tikinti, ištikima bei dvasinga moteris?

Marijos „taip“ buvo visiško paklusnumo Dievo valiai aktas.



68

Pradžioje, kai tik angelas Gabrielius at jo pas j , ji džiugiai
skelb : „Štai aš Viešpaties tarnait , teb na man, kaip tu pasakei“
(Lk 1, 38). Kokia stipri moteris, moteris, kuri sugeba b ti visiškai
atvira Dievui, moteris pilna malon s, moteris, kuri suprato, kad
jos j ga kyla iš galingojo Dievo j gos. Marija suprato ne vien tai,
kad Jo galia taps regima joje, bet, kaip ir J zus, ji meta išš k  kai
kuriems kertiniams visuomen s poži riams. Nuo pat pradži  ji
supranta, kad T vas pasirinko j , kad „išsklaidyt  išdidžios
širdies žmones“, pasirinko j , kad „numest  gali nus nuo sost  ir
išaukštint  mažuosius“ (plg. Lk 1, 51-52). Jis pasirinko j  b ti
rankiu, kad parodyt , jog alkanieji bus pamaitinti, o turtingieji

paleisti tuš iomis. Apreiškimas atskleid  ne vien J zaus gimim ,
bet ir tai, kas Jis bus pasaulyje.

Rašte dažnai matome Marij  santykyje su kitais. Po angelo
apsilankymo Marija pirmiausia išsiruošia  ilg  kelion  aplankyti
savo pusseser s Elzbietos. Elzbieta buvo Marijos vadov ,
mokytoja, pad jusi Marijai suprasti tik jimo dovan , kuri  Dievas
buvo jai suteik s. Elzbieta skelb  Marijai: „Laiminga tik jusi,
jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta.“ (Lk 1, 45). Šios dvi
Dievo moterys, išminties moterys, atpažino su jomis esant  Diev .

D l to, kad Marija yra J zaus, Dievo S naus Motina, Marija yra
Dievo Motina. Marijos reikšm  Bažny iai ir žmonijai yra dar
didesn . Mes paž stame j  kaip Bažny ios Motin . Savo
klusnumu, tik jimu, viltimi ir meile ji bendradarbiauja atpirkimo
darbe; taip pat ji tapo m s  vis  motina. Mes vadiname j
Užtar ja ir Pagalbininke (968-969). Savo malda ir pagarba
atsiduodame Marijai. „Bažny ios pamaldumas Šven iausiajai
Mergelei yra esmingas krikš ioni  liturgijai.“ (Paulius VI)
Šven iausi j  Mergel  „Bažny ia teis tai garbina ypatingu
b du“ (Lumen gentium 66) (971). Savo pagarb  Marijai, m s
motinai, mes išreiškiame vairiomis jai skirtomis liturgin mis
švent mis bei specialiomis maldomis, pavyzdžiui, rožiniu (971).
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Turime nuostabi  Marijos ikon  ir simboli . Daugelis m s
kreipiam s  Marij  vargams prispaudus, ypa  tada, kai mums
reikia gydan io mylin ios motinos buvimo šalia. Vis labiau ir
labiau suvokiame t  gali , kuri  tur jo Marija ne d l to, kad pati
b t  k  dariusi, bet kad buvo pirmoji J zaus mokin . Ji buvo
kryžiaus pap d je ir kent jo kartu su S numi. Ji buvo su
mokiniais per Sekmines. Pasauliui Marija skelb  savo
sitikinimus, bet dar svarbiau - bes lygišk  meil . Šiandien mes

pripaž stame Marijos „palaimintum “ ir iš naujo patvirtiname tai,
k  Marija jau žinojo: „palaiminta mane vadins visos kartos“
(Lk 1, 48) (971).

Dalijimasis savo tik jimu

· Kokie Marijos paveikslai, vaizdžiai man labiausiai
patinka? Kod l? Kaip pagerbiu Marij ?

· Kaip Marija yra „palaiminta“ šioje kartoje?
· Kokiu b du Marija šiandien yra mums pavyzdys?
· Ko galiu pasimokyti iš Marijos apie buvim  mokiniu

(mokine)? Kaip gilinsiu savo - mokinio - santyk  su
J zumi per Marij ?

Gyventi Ger ja Naujiena

Remdamiesi grup s pasidalijimu numatykite, kaip atsiliepsite  tai
veiksmu (bendruomeniškai ar asmeniškai). Tai svarbiausias
dalykas, kur  turite nuspr sti.

Kai renkat s asmenišk  veiksm , apgalvokite, koks jis bus, ir tuo
pasidalykite su grupe. O jei pasirenkate bendr  veiksm ,
numatykite, kas bus atsakingi už  jo vykdym .

Šie pasi lymai yra antriniai:
· vis  savait  kasdien melskit s vien  rožinio sl pin  ar vis

jo dal .
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· Perskaitykite apie kurio nors šventojo gyvenim .
Melskit s  jums patinkant  švent j /j  arba parašykite apie
j  /j  savo dienoraštyje.

· Paprašykite, kad išmintinga vyresnio amžiaus moteris
pasidalyt  su jumis savo Dievo patyrimu.

Aukštyn širdis

Pakaitomis melskit s „Magnificat“ (Lk 1, 46-55)

 I choras (pus ) „Mano siela šlovina Viešpat ,
                          mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelb toju,
                           nes jis pažvelg  nuolanki  savo tarnait .

II choras (pus ) Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos
                             kartos,
                          nes didži  dalyk  padar  man Visagalis,
                            ir šventas yra jo vardas!

I choras (pus ) Jis maloningas iš kartos  kart
                            tiems, kurie jo klauso.

II choras (pus ) Jis parodo savo rankos galyb
                           ir išsklaido išdidžios širdies žmones.

I choras (pus ) Jis numeta gali nus nuo sost
                            ir išaukština mažuosius.
                           Alkstan ius g ryb mis apdovanoja,
                            turtuolius tuš iomis paleidžia.

II choras (pus ) Jis išties  pagalbos rank  savo tarnui Izraeliui,
                           kad min t  jo gailestingum ,
                            kaip buvo žad j s m s  prot viams -
                           Abraomui ir jo palikuonims per amžius.“
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Žvilgsnis  ateit

· Pasirenkite kitam susitikimui maldingai perskaitydami ir
nagrin dami 12- j  tem , Tikime amžin j  gyvenim  bei
Katekizmo paragrafus nuo 988 iki 1065.
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12-OJI TEMA
TIKIME AMŽIN J  GYVENIM

Si loma aplinka
Biblija, žvak  ir, jei manoma, Katalik  Bažny ios Katekizmas.
Rami, sutelkianti atmosfera

Aukštyn širdis
Giesm

„Viešpatie, Tu mano skydas“

Melskit s kartu

T ve, kartais mums sunku tik ti Tave ir tai, kaip nuostabiai Tu
mus suk rei.
Ta iau mes trokštame Tave pažinti ir suvokti, kad si lai mums
amžin j  gyvenim .
Tai, ko nematome, negirdime, nejau iame - mes tikime.
Pad k m s  netik jimui.
To prašome per Krist , m s  Viešpat . Amen

Pasidalijimas Ger ja Naujiena

Pasidalykite, kaip sek si gyventi Ger ja Naujiena po pra jusio
susitikimo

Katekizmo nagrin jimas

Kaip dažnai m s  protus perskrod  mintis: „Ar tai viskas,
kiek yra gyvenime?“ M s  kult ra yra labai mokslin  ir
technologiška, tod l mums b na sunku tik ti  tai, ko nematome,
ko negalime „ rodyti“. Ta iau savo tik jimo išpažinime mes
skelbiame, kad tikime Dievo kuriant , saugant  ir šventinant
veikim , kurio kulminacija yra tik jimo k no prisik limu ir
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amžinuoju gyvenimu išpažinimas (988).

Kaip J zus mir  ir prisik l  iš numirusi j , ir gyvena amžinai,
taip ir mes gyvensime amžinai kartu su prisik lusiu J zumi, ir
mes b sime prikelti paskutini j  dien (989).

Mirusi j  prisik lim  Dievas apreišk  palaipsniui (992).
Fariziejai ir daugelis, gyvenusi  J zaus laikais, tur jo
prisik limo vilt . J zus tvirtai to mok  (993). J zus žengia dar
vien  žingsn  priek  ir tik jim  prisik limu susieja su savimi
pa iu: „Aš esu prisik limas ir gyvenimas“ (Jn 11, 25). Tik ti J z
reiškia tik ti amžin j  gyvenim . Tik ti J z  reiškia tik ti, kad ir
mes kartu su Juo b sime prikelti paskutini j  dien (994).
Pasiklausykime J zaus pažado.

Šventasis Raštas: Žodžio apm stymas Jono 6, 39-40

Klausimas pasidalijimui

· Kaip galiu atsakyti žmogui, kuris klausia „Ar tai viskas,
kiek yra gyvenime?“

Tolesnis Katekizmo nagrin jimas

Nuo pat ankstyvosios Bažny ios laik  kildavo tam tikr
klausim : Kas prisikels? Kaip mirusieji prisikels? Raštai mums
sako,jog visi mir  žmon s prisikels: „Kurie dar  gera,
prisikels gyventi, kurie dar  bloga, prisikels stoti  teism “
(Jn 5, 29) (998). Tas „kaip“ pranoksta m s  vaizduot  ir
supratim , jis suvokiamas vien tik jimu (1000). Bet taip pat
žinome, kad kiekvienas žmogus savo mirties valand gauna
amžin j  atlyginim  (1022).

Kai T vas atsiunt  J z , mes sužinojome, kad Dievo karalyst  yra
ia ir dabar. Kiekvienas iš m s  Krikštu esame sujungti su
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Kristumi, taigi jau dalyvaujame prisik lusiojo Kristaus gyvenime.
Pamaitinti Jo K nu, mes priklausome Kristaus K nui. Ta iau mes
tikime, kad m s  laukia dar daugiau. Mes tikime  „jau, bet dar
ne“. Mes tikime, kad esame sujungti su Kristumi, kad
prisikelsime su Kristumi paskutini j  dien , ir kad mes taip pat su
Juo pasirodysime šlovingi (plg. Kol 3, 4) (1003).

Tobulas gyvenimas su Šven iausi ja Trejybe, ta gyvenimo ir
meil s bendryst  su Ja, su Mergele Marija, angelais ir visais
palaimintaisiais yra vadinami „dangumi“. Dangus yra
žmogaus galutinis tikslas, jo giliausi  l kes i  išsipildymas,
aukš iausios ir galutin s laim s b sena (1024).

Savo mirtimi ir prisik limu Kristus mums atv r  dang .
Palaimint j  gyvenimo savastimi tampa visi Kristaus pelnyti
Atpirkimo vaisiai, o Jis priima  savo dangišk j  išaukštinim
žmones, kurie buvo J tik j  ir liko ištikimi Jo valiai. Dangus
yra palaiminga bendrija vis , tobulai su Juo susivienijusi
(1026).

Bet kad prisikeltume su Kristumi, turime mirti su Kristumi
(1005). Kod l dažnai bijome mirties? Mirtis n ra lengva, nes mes
jos nepaž stame. Mes stengiam s pab gti nuo jos ir stengiam s
kiek tik manoma atitolinti j  nuo m s , kol ji palie ia m s
gyvenim  per brangius žmones. J zus žada, kad tie, kurie miršta,
kartu su juo eis  nauj  gyvenim . Mirtis yra nat ralus procesas,
ir mes esame raginami pasiruošti mir iai (1014). Mums labai
svarbu pasitikti mirt  su tik jimu ir viltimi!

Šventasis Kryžiaus Jonas yra pasak s: „Savo gyvenimo vakar
b sime teisiami pagal tai, kaip myl jome“ (1022). Kaip nuostabu
m styti apie tai, kad savo mirties valand  išgirsime klausim :
„Kaip myl jai?“ Kadangi Dievas yra meil , rojus yra gyvenimas
meil s pilnatv je. O netur ti meil s reiškia b ti atskirtam nuo
Dievo. Ta galutinio paties žmogaus atsiskyrimo nuo Dievo ir
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palaimint j  draugijos b sena vadinama „pragaru“ (1033).

Bažny ia moko, kad yra pragaras ir kad jis amžinas. Sielos
t , kurie miršta, tur dami sunki  nuod m , po mirties
patenka  tamsybes, kur ken ia pragaro kan ias, „amžin j
ugn “. Skaudžiausia pragaro kan ia yra amžinas atskyrimas
nuo Dievo, nes tik Jame viename žmogus gali rasti gyvenim
ir laim , kuriems buvo sukurtas ir kuri  trokšta (1035).

Daugelis žmoni  iš ties  yra mylintys, ta iau jiems myl ti trukdo
savanaudiškumas, pavydas, godumas, geismai ir kitos nuod m s.
Tokie žmon s nepaj gia dalyvauti pasiaukojan ioje švent j
meil je: jie n ra pasireng  duoti ar priimti visiškai
nesavanaudišk  dievišk j  Asmen  meil . Jie n ra pasireng
dalyvauti Dievo gyvenime.

Taigi Bažny ia moko, kad t , kuriems dar reikia pasiekti
šventum , laukia galutinis nuskaistinimas - skaistykla, kuri
visiškai skiriasi nuo pragaro. Tie, kurie miršta Dievo malon je
ir draugyst je, ta iau nepakankamai nuskaistinti, nors ir yra
tikri d l savo amžinojo išganymo, po mirties kent dami
nusiskaistina, kol taps tokie šventi, jog gal s eiti  dangaus
džiaugsm  (1030).

Nuostabiame švent j  bendravimo sl pinyje tie, kurie vis dar
apvalomi nuo savo nuod mi  skaistykloje, yra meil s ryšiu
sujungti su tikin iaisiais žem je ir tais, kurie jau pasiek  dang .
Tuose nuostabiuose mainuose vieno šventumas atneša kitiems
daug daugiau naudos… (1475). Dievo malone m s  maldos ir
gailestingumo žodžiai veikia sielas žmoni , kurie mir  prieš mus,
kaip kad meil s pilna globa t , kurie yra danguje, tampa
palaiminimu vis dar tebekovojantiems šiame pasaulyje.

Šiuos susitikimus prad jome m stydami apie Dievo troškim .
Kiekvienas iš m s  turime gimt  Dievo troškim , troškim
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keliauti namo. Kai vaikelis gimsta šiam pasauliui, jis patiria
pasaulio, tokio skirtingo nuo motinos s i , platum  ir „šaltum “.
D l to, kai ateina mums laikas mirti ir žengti  nauj  pasaul , mes
galime patirti priešiškum  tam naujumui, ta iau m s  laukia
dalykai, kuri  nepaj gtume nei prašyti, nei sivaizduoti. Yra
nemaža nuostabi  pasakojim  apie žmones, kurie buvo „arti
mirties“, ir dalydamiesi savo patirtimi pasakojo apie švies , kuri
mat , jos nebijojo, bet, atvirkš iai, pri m  jos šilum  ir
malonum . Ši  patir i  teigiamas pob dis teikia optimizmo ir
vilties. Ta iau šios patirtys turi b ti vertinamos iš
krikš ioniškosios tradicijos perspektyvos. Tik tada, kai žengsime
 amžin j  gyvenim , visiškai suvoksime, kad šioje žem je

buvome tik piligrimai.

Nors gali b ti sunku net sivaizduoti, jog mums pažad ta, kad
laik  pabaigoje Dievo karalyst pasieks savo pilnatv  (1042).
Apreiškimo knygoje (21 skyriuje) mums žadama, kad tame
naujame pasaulyje Dievas bus tarp m s . Tiesiogin  Dievo
patirtis nušluostys kiekvien  ašar  nuo m s  aki  ir mirties
daugiau nebebus (1044). Mes, žmon s, b sime galutinai suvienyti
 taut , kuri  suk r  Viešpats (1043). M s  visata bus visiškai

perkeista. Save matysime ne atskirtus, bet vienyb je su Dievo
visata. Gyvensime šiame naujame danguje ir naujoje žem je,
kurioje viešpataus teisyb  ir kurios palaima patenkins ir pranoks
visok  žmoni  širdži  ramyb s troškim (1048).

Dalijimasis savo tik jimu

· Kaip atsaky iau, jei savo gyvenimo saul lydyje išgirs iau
klausim : „Kaip myl jai?“

· Kaip dažnai klystu manydamas, kad mano paties (pa ios)
gerumas, o ne Dievo gerumas mane išgelb s?

· Kaip suprantu mirt ? Ko bijau? Ko viliuosi? Kaip gal iau
pasiruošti mir iai?
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Gyventi Ger ja Naujiena

Remdamiesi grup s pasidalijimu numatykite, kaip atsiliepsite  tai
veiksmu (bendruomeniškai ar asmeniškai). Tai svarbiausias
dalykas, kur  turite nuspr sti.

Kai renkat s asmenišk  veiksm , apgalvokite, koks jis bus, ir tuo
pasidalykite su grupe. O jei pasirenkate bendr  veiksm ,
numatykite, kas bus atsakingi už  jo vykdym .

Šie pasi lymai yra antriniai:
· Parašykite apie savo mintis ir jausmus mirties atžvilgiu;

galite juos išreikšti laiško Dievui forma.
· Pam stykite apie savo laidotuvi  liturgij . Atiduokite

šiuos pam stymus jums artimiems žmon ms, kad jais b t
galima pasinaudoti j s  laidotuvi  metu.

· Jei manoma, pasikalb kite su kuo nors, kas labai sunkiai
serga ar yra netek s artimo draugo.

· Ar nor tume ir toliau susitikti kaip maža bendruomen ?
Aptarkite, k  gal tum te toliau veikti per susitikimus
(kokia medžiaga ar programa naudotis).

· Ar nor tum te savo grupel je surengti švent ? Aptarkite,
kokia ji tur t  b ti? Kaip pasidalysite savo atsakomybe j
organizuodami.

Aukštyn širdis

Prisik limo giesm . Savais žodžiais išreikškite savo tik jim
amžinuoju gyvenimu.

Užbaikite kartu melsdamiesi Apaštal  tik jimo išpažinimo malda.

Tikiu  Diev  T v  visagal ,
dangaus ir žem s Sutv r j ;
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Ir  J z  Krist , vienatin  Jo S n , m s  Viešpat ,
kuris prasid jo iš Šventosios Dvasios, gim  iš Mergel s Marijos,
kent jo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus,
numir s ir palaidotas;
nuženg  pragarus;
tre i j  dien  k l si iš numirusi ;
ženg  dang ; s di visagalio Dievo T vo dešin je,

iš ten ateis gyv j  ir mirusi j  teisti.

Tikiu  Švent j  Dvasi ,
švent j  visuotin  Bažny i ,
švent j  bendravim ,
nuod mi  atleidim , k no iš numirusi  prisik lim
ir amžin j  gyvenim . Amen.
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GIESM S

I TEMA

Išdži vus mano siela
Ištroškus siela be Tav s
O, Viešpatie, nuo ankstaus ryto
Aš ieškau, Viešpaties, Tav s

priegiesmis
Dieve, Tav s ilgiuos
Dieve, Tav s ilgiuos
Ilgiuos Tav s, Tav s ilgiuos

Rankas  dang  aš išk liau
Širdis pripildyta Tav s
Malon  Viešpaties brangesn
Už visk , trokštu aš Tav s

priegiesmis
Dieve, Tav s ilgiuos
Dieve, Tav s ilgiuos
Ilgiuos Tav s, Tav s ilgiuos

ARBA

Kaip eln  trokšta vandens,
Manoji siela ilgisi Tav s, Dieve
Tu vienintelis man širdies troškimas
Aš Tavim tikiu

Tu mano skydas, Tu mano viltis
Tu mano džiaugsmas, tikiu aš Tavimi x2
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II TEMA

Tavo Žodis yra žiburys
Ir šviesa mano keliui nušviest x2

Kai aplink tamsa, rodos, kelio neb ra
Tavo Žodis ves mane
Niekas nebaisu, kai su Tavim esu
Vesk mane Savu Žodžiu.

ARBA

J zus  - Vardas aukš iausias,
Nuostabus Viešpats, Gelb tojas
Emanuel - Dievas visada su mumis
Amžinai gyvas savo Žodžiu.

III TEMA

Aš tikiu yra tik vienas Dievas,
Mir s už mano kaltes
Šventas Kraujas man kelius atv r
 Jo dieviškas gelmes.

Mus išgelb t pasiryž s,
Mir  Jis už mus ant Kryžiaus
Meil je save aukojo
J zus, J zus
„Atlikta!“ sušukt gal jo,
Nes Jis mirt  nugal jo.
Dievo Jis S nus garbingas
J zus, J zus, J zus
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IV TEMA

Garbinkime Diev ,
Garbinkime Diev ,
T v , S n , Švent j  Dvasi ,
Nes pasigail jo m s .

ARBA

T ve, ateiki, ateiki dabar x2
J zau pasiliki, pasiliki su mumis x2
Dvasia, nusileiski, nusileiski su j ga x2

V TEMA

Viešpatie, paliesk, mano šird  keisk
Padaryki j  ištikim  Tau x2

priegiesmis
Nes Tu - K r jas,
Aš -  k rinys
Taisyk ir keisk mane,
Meldžiu Tave x2

Viešpatie, paliesk, mano šird  keisk
Padaryk mane tok  kaip ir Tu. x2

priegiesmis
Nes Tu -  K r jas,
Aš - k rinys
Taisyk ir keisk mane,
Meldžiu Tave x2
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VI TEMA - Kal din  giesm

VII TEMA

Noriu tarnauti Tau daugiau negu dabar
Noriu tarnauti Tau, daugiau negu dabar
Ieškoti Tav s, pažinti Tave
Noriu tarnauti Tau

Noriu paklusti Tau...
Noriu myl t Tave...

ARBA

Aš trokštu b t toks, kaip Tu, J zau
Aš trokštu b t toks, kaip Tu
Tuo indu, per kur  veiki Tu
Aš trokštu b t toks, kaip Tu

Aš trokštu b t toks, kaip Tu, J zau
Aš trokštu b t toks, kaip Tu
Toje Dvasioje, kuri  teiki Tu
Aš trokštu b t toks, kaip Tu

VIII TEMA

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja -  J zus gyvas!
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja  - prisik l !

Mirtis neturi galios jam
Mirtie, kur tavo pergal ?
Štai kapas tuš ias - Jo n ra
Jis prisik l  gyvent

Aleliuja....
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IX TEMA

Dvasia Šventoji liekis ugnim x2
Nuskaistink, šird  man, o Dieve x2

Dvasia Šventoji, liekis ugnimi
Dvasia Šventoji, liekis ugnimi
Liekis ugnimi, liekis ugnimi
Liekis ugnimi, liekis ugnimi.

ARBA

 arba tradicin  „Dvasia Viešpatie, ateik“
 (iš maldaknygi )

X TEMA

Žem  padengia migla
Ir šviesa tamsybes
Bet Viešpats suspind s virš tav s
Ir Jo šlov  Tave pripildys
Pakilk ir šviesk, Dievo Bažny ia,
Šviesa ateina  Tave
Ir Viešpaties šlov  Tave pripildo
Pakilk ir šviesk, stipri šventa

Prie Tavo šlov s tauta ateis,
Nusilenks karaliai
Ir Viešpats Tau saul  pakeis
Nuotaka Jo esi Tu žem j

Pakilk ir šviesk...
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XI TEMA - giesm  Marijai

XII TEMA

Viešpatie, Tu mano skydas
Viltis mana ir išgelb jimas.

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja
Ir išgelb jimas x2

ARBA

Dieve, Tu mano skydas
Tu mana uola
Dieve imk mano šird
Tau jinai skirta. X2

Su kiekviena aušra
Keliauju pas Tave
O jeigu suklumpu,
rank  duodi Tu
Dieve, Tu mano skydas...

Net vakaro tamsa
Nebaisi, kai Tu šalia
O Tavo artume
Amžina diena
Dieve, Tu mano skydas...

Garb  aš giedu Tau
Dieve T ve ir S nau
Dvasia Šventoji
Garb  per amžius Tau
Dieve, Tu mano skydas...
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