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Kartà þmogus kalbëjosi su Dievu ir Jo paklausë:
– Vieðpatie, að norëèiau suþinoti, kas yra Rojus ir kas yra Pragaras.
Dievas nuvedë já prie dvejø durø, vienas atidarë ir ávedë þmogø vidun. Ten
buvo milþiniðkas apvalus stalas, kurio viduryje stovëjo didþiulis indas, pilnas
labai gardþiai kvepianèio maisto. Þmogus pajuto, kaip burna prisipildë seiliø.
Þmonës, sëdintys aplink stalà, atrodë alkani ir ligoti. Rodës, kad jie visi mirðta
ið bado. Visi turëjo po ðaukðtà su be galo ilgais kotais, pritvirtintais prie jø
rankø. Jie galëjo pasiekti pilnà maisto indà ir pasisemti valgio, bet kadangi
ðaukðtø kotai buvo per ilgi, jie negalëjo jø prineðti prie burnos.
Þmogus buvo sukrëstas nelaimingøjø vaizdo. Dievas tarë: „Tu kà tik matei
Pragarà”.
Paskui Dievas ir þmogus nuëjo prie kitø durø. Dievas jas atidarë. Scena,
kurià pamatë þmogus, buvo identiðka jau matytai. Èia buvo toks pat
milþiniðkas stalas, toks pat didþiulis indas su maistu, nuo kurio burnoje rinkosi
seilës. Þmonës, sëdintys
aplink stalà, laikë tokius pat
ðaukðtus su ilgais kotais. Tik ðá
kartà jie atrodë sotûs,
laimingi ir paniræ á malonius
pokalbius vienas su kitu.
Þmogus Dievui pasakë:
„Að nesuprantu”.
„Tai paprasta”, – atsakë
Vieðpats, – „Ðitie iðmoko
pamaitinti vienas kità. Anie gi
galvoja tik apie save”.
Rojus ir Pragaras sutverti
vienodai. Skirtumas –
mumyse ir mûsø pasirinkime.

“Ðlovë tam,
kurs ateina
Vieðpaties vardu!
Ðlovë besiartinanèiai
mûsø tëvo Dovydo
karalystei!”
11, 10
M. K.Mk
Èiurlionis
“Bièiulystë”

ÐIO SEKMADIENIO MIÐIØ SKAITINIAI

Ez 31, 11–12. 15–17; Ps 22, 1–3. 5–6; 1 Kor 15, 20–26a. 28

Psalmës atliepas

Mane Vieðpats gano: man nieko nestinga.

Evangelija pagal Matà (25, 31–46)
Jëzus kalbëjo savo mokiniams: „Kai ateis Þmogaus Sûnus savo ðlovëje ir kartu su juo visi
angelai, tada jis atsisës savo garbës soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visø tautø þmonës, ir
jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo oþiø. Avis jis pastatys deðinëje, oþius – kairëje.
Ir tars karalius stovintiems deðinëje: ‘Ateikite, mano Tëvo palaimintieji, paveldëkite
nuo pasaulio sukûrimo jums paruoðtà karalystæ!
Nes að buvau iðalkæs, ir jûs mane pavalgydinote, buvau iðtroðkæs, ir mane pagirdëte,
buvau keleivis, ir mane priglaudëte, buvau nuogas – mane aprengëte, ligonis – mane
aplankëte, kalinys – atëjote pas mane’.
Tuomet teisieji klaus: ‘Vieðpatie, kada gi mes tave matëme alkanà ir pavalgydinome, trokðtantá ir pagirdëme? Kada gi mes matëme tave keliaujantá ir priglaudëme ar
nuogà ir aprengëme? Kada gi matëme tave sergantá ar kaliná ir aplankëme?’ Ir atsakys
jiems karalius: ‘Ið tiesø sakau jums, kiek kartø tai padarëte vienam ið ðitø maþiausiøjø
mano broliø, man padarëte’.
Paskui jis prabils á stovinèius kairëje: ‘Eikite ðalin nuo manæs, prakeiktieji, á amþinàjà
ugná, kuri prirengta velniui ir jo angelams!
Nes að buvau iðalkæs, ir jûs manæs nepavalgydinote, buvau iðtroðkæs, ir manæs nepagirdëte, buvau keleivis, ir manæs nepriglaudëte, nuogas – neaprengëte, ligonis ir kalinys – ir jûs manæs neaplankëte’.
Tuomet jie atsakys: ‘Vieðpatie, kada gi mes tave matëme alkanà ar iðtroðkusá, ar
keleivá, ar nuogà, ar ligoná, ar kaliná ir tau nepatarnavome?’ Tuomet jis pasakys jiems: ‘Ið
tiesø sakau jums: kiek kartø taip nepadarëte vienam ið ðitø maþiausiøjø, në man nepadarëte’. Ir eis ðitie á amþinàjá kentëjimà, o teisieji á amþinàjá gyvenimà.“
Evangelijos komentaras:
Ðvæsdami Kristaus Karaliaus iðkilmæ iðgirskime ir ðio sekmadienio Evangelijos kvietimà
atsiversti. Juk Dievo akivaizdoje galime pamatyti save tokius, kokie esame ið tikrøjø, ir
visø pirma paþinæ tiesà apie save paèius – kiek savo kelyje esame pasidalijæ duona ir
vandeniu, supratimu ir laiku, o kiek pasitausojæ, nuo kito nusigræþæ, savo meilës ar
gerumo pagailëjæ – niekaip neiðsiteisiname net ið savo paèiø matymo, net jei ir rastume
kà ir kuo apkaltinti: laikus, sistemà ar tiesiog – kitus... Èia net Dievui nereikia vertinti.
Kiekvienas asmeniðkai ar bendruomenëje melsdamiesi praðykime: duok mums,
Vieðpatie, malonæ kiekviename sutiktame þmoguje iðvysti ir Tavo veidà ir per pagalbà
paprastuose dalykuose – be iðskaièiavimø, ið grynos ðirdies – rûpintis vieniems kitais, kad
vykdydami artimo meilës ásakymà su pasitikëjimu lauktume Tavo teisingumo valandos.
Atsiøsk, Vieðpatie, ir graþaus krikðioniðko gyvenimo mokytojø, kurie savo pavyzdþiu
uþdegtø norà irgi taip gyventi. Atsiøsk tokiø, kurie dràsintø ir kviestø bûti ne vieniems
ðiame kelyje, bûtø Gerojo Ganytojo pavyzdþiai, rûpindamiesi kiekvienu þmogumi.
Melskimës ir uþ tuos, kurie yra persekiojami dël tikëjimo ir ásitikinimø, kenèia nuo karø
ir ligø, skurdo ir nevilties, yra piktojo puolami ar Tavæs dar nepaþinæ jauèiasi vieniði –
teneapleidþia jø ir mûsø visø ryþtas patikëti Gerojo Ganytojo vedimu net ir tada, kai,
atrodo, nebëra vilties.
Uþtarimo maldoje prisiminkime ir ðio pasaulio valdanèiuosius – kad ir jie rastø savy
dràsos ieðkoti Tëvo valios ir likti iðtikimi Tiesai net ir kasdieniuose apsisprendimuose.
Suteik, Vieðpatie, mums, kiekvienam þmogui, savo iðganingøjø maloniø, kad
dabartiniame karantine dràsintume vieni kitus ir, áveikæ negyvenimà, butume
gyvenantys graþø þmogaus gyvenimà, graþø krikðèioniðkà gyvenimà.

EILINIO LAIKO PAMÀSTYMAI

Kaip gyvensim? Be pranaðysèiø, tik pamàstymai…
Pasaulis netikëtai pasipurtë ir iðdrëbë mus ið áprasto gyvenimo, kuriame jau þinojome,
kas, kur ir kaip. Na, bent jau ásivaizdavome, kad þinome. Turëjome susidëliojæ vienoká ar
kitoká savaime suprantamø dalykø rinkiná, kuris kûrë, nors ir ne visai realø, bet saugumo ir
stabilumo pojûtá. Ir atrodë, kad tai tæsis dar labai ilgai. Bet, deja, nutiko milþiniðkas pokytis.
Neatsiklausæs ir nesusiderinæs su mûsø asmeniniais planais bei norais, ásiverþë á gyvenimus
lyg siautulingas uraganas, griaudamas áprastà tvarkà, keisdamas sàlygas ir þaidimo
taisykles. Daugybë dalykø, kurie vakar atrodë savaime suprantami, ðiandien abejingu
balsu atsako “susisiekti nëra galimybës…abonentas laikinai nepasiekiamas”.
Nepasiekiamais tapo daugybë dalykø. Rytinë kelionë á darbà, bendravimas su
draugais ir artimaisiais, skrydis á poilsá, kavos puodelis mylimoje kavinëje…. Visa tai nutolo
ir ávyko kaþin koks stop kadras. Þinai, kad visa tai buvo, ir niekaip negali patikëti, kad taip
staiga ëmë ir pasibaigë. Kartais net atrodo, kad jau tuoj-tuoj ðis koðmariðkas sapnas
baigsis, pabusi ir viskas vël bus taip, kaip buvo.
“Nebus…taip kaip buvo, jau nebebus”, – aptinki save naujoje realybëje ir jauti ilgesá
tø áprastø ir kartais net pabodusiø dienø. Bet…
O kada buvo taip pat, kaip buvo? Kada gyvenimas buvo sustojæs ir jame niekas
nesikeitë? Juk gyvenimas visada buvo vienas didelis pokytis. Kiekviena akimirka – ið
naujo. Kiekviena diena – ið naujo. Gimimas ir mirtis kiekviename momente. Gyvenimo
esmë visada buvo tokia. Tai mes buvome sustingæ. Tai mes nenorëjome keistis. Tai mes
kûrëme pilis ið tariamo stabilumo ir saugumo. Tai mes nenorëjome pripaþinti, kad
gyvenime nëra nieko savaime suprantamo ir amþinai bûsianèio. Tai mes pamirðome
vertinti kiekvienà saulës spindulá, kiekvienà gerà þodá, vaiko ðypsenà, apkabinimà,
galimybæ gyventi. O gyvenimas kà? Jis koks buvo, toks ir liko – kintantis, ávairus,
nenuspëjamas. Ir kartais – pokðtininkas. Tik ðá kartà labai jau nedraugiðkà pokðtà jis mums
iðkrëtë. Ir tenka dabar tame gyventi.
Neigëme, nesutikome su tuo, kas vyksta. Pykome ir tebepykstame. Bandome derëtis.
Liûdime ir jauèiamës bejëgiai. Stengiamës priimti situacijà, bet ir vël pratrûkstame pykèiu.
Ir dar kartà. Ir vël ið naujo. Nes netekome to, kà turëjome. Staiga, be áspëjimo ir jokiø
derinimø. Taukðtelëjo á kaktà ir net nespëjome susivokti, kaip beveik visas pasaulis uþsidarë.
Kai kam – tai namai, o kai kam – narvas. Kai kam èia labai ðalta nuo vienatvës, o kaþkas
dûsta nuo ðeimos. Kaþkas naudoja ðá laikà dalykams, kuriuos jau seniai norëjo nuveikti, o
kaþkam nebeliko laiko ir poilsiui. Kaþkas taðkosi tulþimi, o kaþkas tyliai meldþiasi ir laukia
stebuklo. Kiekvienas gyvena savo istorijoje. Ir jeigu atidþiai paþiûrësime, ta istorija yra
tokia pati, kokia buvo ir anksèiau. Ji nepasikeitë, tik sustiprëjo.
O gal tai ir yra atsakymas á klausimà “kaip gyvensim toliau?” Bendràja prasme,
ðiandien dar niekas neþino, kas bus toliau. Kol kas tik daugybë spëlioniø, padrikais faktais
pagrástø prognoziø ir ðiaip nuomoniø “ið dangaus, nes man taip atrodo”. Kaþkaip bus.
Svarbiausia, kad BÛTØ, nes kol ESAME, tol galime…
Galime laukti stebuklo ir tikëtis, kad tapsime geresni, susimàstysime apie gyvenimo
prasmæ, perdëliosime vertybes, atsisuksime vieni á kitus, pradësime labiau rûpintis planeta,
liausimës þeminti kitus ir pradësime gerbti, reèiau pyksime ir daþniau mylësime… Ir viskas
nutiks savaime – transformuosis mûsø mintys, pakis poþiûris, elgesys, atgimsime ið naujo ir
lyg feniksas pakilsime ið seno gyvenimo pelenø, uþpildydami pasaulá gërio ir meilës ðviesa…
Kad ir kaip norëtøsi, kad toks stebuklas nutiktø su visais, bet greièiausiai bus gerokai
banaliau ir dauguma gyvens taip, kaip gyvenæ. Taip, gyvenimas bus kitoks, o jie liks tokie
patys. Tie, kurie dejavo ir skundësi gyvenimu, darys tai dar stipriau. Tie, kurie keikë ir kaltino
dievus, prezidentus ir kaimynus, darys tai dar garsiau. Tie kurie matë vien problemas,



Parapijos skelbimai
Kristaus Karaliaus ðventë
Kristaus Karaliaus ðventæ 1925 m. ásteigë popieþius Pijus XI. Taèiau Baþnyèia nelaukë ðios datos, kad galëtø ðvæsti aukðèiausiàjà
Kristaus vieðpatystæ. Apsireiðkimas, Verbø sekmadienis, Velykos ir Þengimas á Dangø jau yra Kristaus Karaliaus ðventës. Pijus XI ásteigë naujà
ðventæ pedagoginiu tikslu, atsiliepdamas á to meto iððûkius. Plëtojantis ateizmui ir visuomenës sekuliarizacijai, popieþius norëjo patvirtinti aukðèiausià Kristaus valdþià þmonëms ir jø institucijoms.
Kristaus Visatos Valdovo ðventei, buvo skirtas paskutinis eilinio laiko sekmadienis. Taigi liturginiai metai baigiasi ir vël prasideda didingo Kristaus buvimo ir atëjimo þenklu.
Adventas
Ateinantá sekmadienio ðventimu pradësime advento
laikotarpá, kuomet ruoðimës ir lauksime Jëzaus gimimo ávykio ðventimo. Baþnyèios liturgijoje atrasime daug laukimo:
Rarotø maldavimus, vilties maldas ir spalvas, adventiðkàjá
vainikà, prakartëlës ruoðimà.
Tai laikas mums ir kiekvienam asmeniðkai. Visa tai, kas
bus ðvenèiama bendruomeniðkai liturgijoje, turime ir savyje tai ðvæsti ir tame gyventi - laukime ir dþiaugsme.
Pradësime ruoðtis kalëdiniam ðventimui, todël
pagalvokime kaip ðá laukimo laikà áprasminti. Advento laikas
(nors ir karantininis) su Carito akcija “Gerumas mus vienija”,
asmeniniais gerais darbais, - visu tuo parodomas dëmesys
kitiems þmonëms. Tad pamàstykime kaip ðiuo advento laiku
galëèiau ruoðtis Kalëdø ðventei. Dalinantis gerumu, ðviesa,
ramybe, viskuo, kas kitam þmogui dovanotina ir reikalinga,
Kalëdaièiai
Ateinantá sekmadiená palaiminsime kalëdaièius (duonà), kuriais savo ðeimose dalinsimës ðvæsdami Jëzaus gimimo dienà.
Juos galësime ásigyti viso advento laikotarpiu.


susirinks dar didesnæ jø kolekcijà. Tie, kurie vienà kart pargriuvæ taip ir liko gulëti veidu á

samanas, ásiraus á jas dar giliau. Tie, kurie kûrë ir ieðkojo sprendimø, ir toliau tai darys, tik dar
atkakliau. Tie, kurie mokëjo dþiaugtis pavasario spinduliais, pradës dþiaugtis ir ið dangaus
byranèiu lietumi. Tie, kurie rûpinosi ir stengësi dël kitø, darys tai dar aktyviau. Tie, kurie
atidëliojo, turës jokiais argumentais nenurungiamà prieþastá taip nieko ir nepradëti. O tie,
kurie bandë, rizikavo, siekë, ir ðià situacijà pavers naujais horizontais.
Kà mes galime iðspræsti ir padaryti DABAR, nepriklausomai nuo aplinkybiø? Atitraukti
þvilgsná nuo baisybiø, galimø katastrofø, ir ásiþiûrëti á sprendimus. Kà galiu padaryti? Kaip
tai galiu padaryti? Kaip galiu sau padëti? Kaip galiu pasirûpinti savimi ir artimaisiais? Ir
bûtinai DARYTI. Kad ir paèius maþiausius dalykus, nes kiekvienas veiksmas suteiks mums
daugiau jëgø, o kuo ilgiau delsime, kuo kantriau lauksime stebuklo, tuo silpnesni tapsime,
tuo giliau áklimpsime á destruktyvø liûnà ir neþinià.
Su meile, Ilona
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