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Vienas ðventikas keliavo su savo mokiniais ir kartà iðgirdo kaip jie ginèijasi,
kuris ið jø geresnis.
– Að medituoju jau penkiolika metø, – sakë vienas.
– Að darau gerus darbus nuo tada, kai palikau tëvø namus, – gyrësi kitas.
– Að pastoviai laikausi Dievo priesakø, – aiðkino treèias.
Pusiaudieny jie sustojo atsikvëpti po obelimi. Jos ðakos, apsunkusios nuo
prinokusiø obuoliø, beveik siekë þemæ. Tada prabilo ðventikas:
– Kai medis dosniai duoda vaisiø, jo ðakos nulinksta þemai þemai – tikram
iðminèiui bûdingas nuolankumas. Kai medis nevaisingas, jis iðdidþiai ir
arogantiðkai kelia ðakas aukðtyn – ir kvailys visada save laiko geresniu uþ
savo artimà.
…Dabar laikas susimàstyti, todël pirmiausia noriu papasakoti ðià nuostabià
istorijà, kurià daþnai pasakodavo Tonino.
„ Tibeto kalnuose ðerpai lydëjo vokieèiø ekspedicijà. Jie ëjo greit, bet
vienà dienà vedliai sustojo ir tylëdami atsisëdo. Niekas negalëjo jø pajudinti
ið vietos – nei priekaiðtai, nei didesnio atlygio paþadai. Jie sëdëjo ir tylëjo. Po
trijø dienø, taip pat kaip staiga sustojo, jie pakilo ir vël leidosi á kelionæ.
Ekspedicijos vadovas ðiaip taip iðgavo atsakymà: „Ne, neásiþeidëme, mes
tiesiog per greit ëjome, todël turëjome atsisësti ir palaukti sielø. Jos atsiliko“.
Galbût ði izoliacija mums duota tam, kad mes visi ðioje þemëje
palauktume sielos. Vël atrastume meilæ ir patiems sau, ir „meilæ artimajam,
kaip paèiam sau...“.

“Þmogus gyvas ne vien duona,
bet ir kiekvienu þodþiu,
kuris iðeina ið Dievo lûpø.“
Mt 4, 4b

ÐIO SEKMADIENIO MIÐIØ SKAITINIAI
Pr 9, 8–15; Ps 24, 4–9; 1 Pt 3, 18–22

Psalmës atliepas

Vieðpatie, elgiesi teisingai ir gailestingai su tais,
kurie Tavo Sandoros ir ásakymø laikos.

Evangelija pagal Morkø (1, 12-15)
Dvasia Jëzø paakino nukeliauti á dykumà. Jis praleido dykumoje keturiasdeðimt dienø ðëtono gundomas, buvo kartu su þvërimis, ir angelai jam tarnavo.
Kai Jonas buvo suimtas, Jëzus sugráþo á Galilëjà ir ëmë skelbti geràjà Dievo naujienà:
„Atëjo ávykdymo metas, Dievo karalystë èia pat! Atsiverskite ir tikëkite Evangelija!“
Evangelijos komentaras:
Gavënios pradþia visada su sava tema - apie dykumà. Èia pagrindinë aðis - Jëzus,
po Krikðto Jordano upëje, savyje priima ar pasiryþta neðti Geràjà naujienà vargdieniams,
gydyti suþeistas ðirdis ir skelbti Dievo karalystæ, visu savimi parodyti Dievà þmogui. Taèiau
Jis neskuba daryti në vieno ið ðiø dalykø. Prieðingai, paklusdamas sau ir Ðventosios Dvasios
bendrumui, Jis eina á dykumà, kur pasilieka gana ilgà laikà, 40 dienø. Per tiek dienø
þmogus arba mirðta, arba iðeina ið dykumos kaip nugalëtojas... Kalbama apie Judo
dykumà, kuri driekiasi nuo Jeruzalës sienø iki Jericho Jordano slënyje. Tradicija
identifikuoja tà vietà kaip Karantino kalnà su vaizdu á Jordano slëná. Taip, tai susitikimas
ne tik su savimi, kas Jëzui taip pat buvo aktualu, bet ir su tuo, kuris nori nugalëti.
Istorijoje bûta vyrø ir moterø grupiø, kurie pasirinko imituoti Jëzø ir pasitraukë á dykumà.
Rytuose, pradedant ðventuoju Antanu abatu, jie iðeidavo á Egipto ir Palestinos dykumas.
Vakaruose atsiskyrëliai pasitraukdavo á atokius kalnus ir slënius. Gavënioje dykuma mums
tiesiog brukama, vis esame kvieèiami atsitraukti, atsiskirti, pasitraukti á nuoðalumà, pabûti
tarsi dykumoje. Savitu bûdu dykuma reikalinga mums visiems gal ne tik gavënioje, kaip
dabar karantine esame... Mes jà patiriame ávairiose amþiaus, gyvenimo dienose... Kiek
ji ir kur ji trunka? Nesvarbu... Svarbu, iðeiti kaip nugalëtojui, arba, - jau niekas nesvarbu.
Gavënia yra gera galimybë kiekvienam laisvanoriðkai priimti dykumà, jos laikà. Aiðku,
neapleidþiant savo kasdieniø veiklø. Ðventasis Augustinas pasakë ðá garsø kreipimàsi: „Ið
naujo áeikite á savo ðirdá! Kur norite eiti, toli nuo savæs? Gráþkite ið savo klajojimø, kurie
iðvedë jus ið kelio; gráþkite pas Vieðpatá. Jis yra greitas. Pirmiausia gráþkite á savo ðirdá, jûs,
kurie tapote patys sau svetimi, nes bastotës iðorëje: nepaþástate savæs, o siekiate to,
kuris jus sukûrë! Gráþkite, gráþkite á savo ðirdá, atskirkite save nuo savo kûno... Áeikite á savo
ðirdá: ten ásiþiûrëkite á tà, kurá laikote Dievu, nes Dievo atvaizdas yra ten, Kristus gyvena
þmogaus viduje.“Priimti dykumà - lygu gráþti á savo ðirdá, arba susitikti su kaþkuo viduje...
Gráþkite á savo ðirdá! Iðeiti, palikti vietà, kurioje esu, ir gráþti. Gráþti netgi á savo ðirdá. Bet kà
reiðkia þodis „ðirdis“, kurá taip daþnai girdime Biblijoje ir þmoniø kalboje? Uþ þmogiðkosios
fiziologijos ribø, kur ðirdis yra tik gyvybiðkai svarbus organas, ðirdis yra pati giliausia
metafizinë asmens erdvë, vidinë jo bûtybë, kur kiekvienas iðgyvena savo buvimà
asmeniu, ten, kur jis maitinasi bendraudamas su Kûrëju, ið kurio yra kilæs ir kuriame suranda
savo tikslà, su kitais þmonëmis ir visa kûrinija. Kalbant paprastai, ðirdis pagrindinis, esminis
savæs centras. „Eiti á savo ðirdá“, reiðkia pasiekti svarbiausià jos dalá, nuo kurios priklauso
visa kita, nuo kurios viskà turi pradëti, ir turbût joje baigti.
Taip ðirdis reiðkia ne tik fizinæ, bet daugiau dvasinæ vietà, kur kiekvienas gali atrasti
asmená (save, kità ir Dievà), tiesà be pagraþinimø. Tad tam kiekvienas þmogus, anksèiau
ar vëliau, tiesiog privalo iðeiti link ðirdies. Ðiandien ðá iðëjimà nupasakoja Jëzaus
pasitraukimas á dykumà, ar - á savo ðirdá.
Gavënios pradþia su skatinimu iðeiti ir atrasti savo gerumo ir negerumo ðaltinius.
Paþinoti save ásiskverbus á savo ðirdies namus, á asmeninæ savo ðventovæ, pagal kurià
suprantame ir atpaþástame save kaip þmogø toká, koks ið tiesø esu. Nebijokime savæs.

GAVËNIOS LAIKO PAMÀSTYMAI

Pasninkas, kuriuo reikëtø vadovautis

pagal Raniero Cantalamessa
mintis

„Iðpasninkavæs keturiasdeðimt dienø ir keturiasdeðimt naktø, jis buvo labai alkanas“
(Mt 4, 2). Kà mums ðiandien reiðkia sekti Jëzaus pasninku? Anksèiau þodis pasninkas
buvo suprantamas ribotai, kaip ribotas maisto ir gërimo vartojimas bei mësos
atsisakymas. Pasninkavimas nuo maisto iki ðiol yra gyvybingas ir stipriai
rekomenduojamas, kai, þinoma, jo motyvas yra religinis, o ne vien sveikatingumas ar
estetika. Visgi tai nëra vienintelis ar reikalingiausias pasninko bûdas.
Ðiandien reikalingiausias ir prasmingiausias pasninkas vadinamas saikingumu. Tai
reiðkia noriai atsisakyti nuo maþø ir dideliø patogumø ar to, kas mums nenaudinga, o
kartais ir þaloja sveikatà. Ðis pasninkas yra solidarumas su daugeliu skurstanèiø þmoniø.
Kas neprisimena pranaðo Izaijo þodþiø, kuriais liturgija mums kalba gavënios pradþioje?
Ne! Pasninkas, kokio að noriu, tai – nuimti neteisëtai uþdëtus panèius, atriðti jungo
valkèius, pavergtiesiems duot laisvæ, sulauþyt bet koká jungà. Dalytis su alkstanèiu savo
duona, priglobti vargðà ir benamá, aprengti, kà pamaèius, nuogà, neatsukti nugaros
saviesiems (Iz 58, 6–7).
Toks pasninkas yra protestas prieð vartotojiðkumà. Gyventi saikingai yra daug
veiksmingiau nei apsikrauti daugybe siûlomais daiktais. ir tokiu bûdu paskui save varginti
dirbtinëmis atgailomis. Be to, tai teisingiausia, galvojant apie bûsimas kartas, kad joms
netektø gyventi ið to, kà suvartojome ir iðmetëme, pelenø. Saikingumas taip pat yra
ekologinë pagarbos kûrinijai vertybë.
Daug reikalingesnis nei pasninkas nuo maisto ðiandien yra pasninkas nuo vaizdø.
Gyvename vaizdø civilizacijoje. Per televizijà, internetà, spaudà, reklamas leidþiame
mus uþlieti vaizdø srautui. Daugybë jø yra negeri, perteikiantys smurtà, kurstantys
blogiausius instinktus, kuriuos neðiojamës savyje. Jie sukurti tam, kad suvedþiotø, pristato
klaidingà gyvenimo vaizdà, kuris daro poveiká realybei, ypaè jauniems þmonëms.
Jeigu nesukursime filtro, barjero, greitai paversime savo vaizduotæ ir dvasià ðiukðliø
sàvartynu. Blogi vaizdai nemirðta pasiekæ mus, bet kaip tik fermentuojasi. Jie perkeièiami
á polinká imituoti ir siaubingai veikia mûsø laisvæ. Feuerbackas, materialistas filosofas, sakë:
„Þmogus yra tai, kà valgo.“ Ðiandien turbût turëtume sakyti: „Þmogus yra tai, kà mato.“
Kitas alternatyvus pasninkas, kurá galime praktikuoti per gavënià, yra susilaikyti nuo
blogø þodþiø. Ðv. Paulius rekomenduoja: „Joks bjaurus þodis teneiðeina ið jûsø lûpø;
kalbëkite vien kas gera, kas tinka pamokyti ir duoda naudà klausytojams“ (Ef 4, 29).
Blogi þodþiai nuolatos iðkelia á ðviesà brolio silpnàsias savybes, skleidþia nesantaikà ir
átarimus. Ðeimos ir bendruomenës gyvenime tokie þodþiai turi galià uþdaryti kiekvienà
savyje, uþðaldyti, sukurti kartëlá ir apmaudà. Jie paþodþiui sakant „nuodija“, neða mirtá.
Ðventasis Jokûbas sakë, kad lieþuvis yra pilnas mirtinø nuodø; juo galima laiminti ar prakeikti
Dievà, prikelti brolá arba já nuþudyti (plg. Jok 3, 1–12). Þodis gali bûti blogesnis uþ kumðtá.
Gavënioje patartina pasninkauti susilaikant nuo pykèio. Prieð pykstant nusiðypsoti.
Pasninkas nuo kito þmogaus teisimo ir smerkimo, prisimenant, kad Dievas atleidþia
man mano kaltes ir priima mane toká, koks esu. Kokià teisæ turiu kitam bûti teisëju?
Pasninkas nuo nusivylimo, nes Dievas turi tokius planus, kurie kartais nesutinka su
mûsø norais. Jo planas ir mintys turbût yra geresni nei mano, þmogaus ar ne?
Pasninkas nuo nuolatinio skundimosi, prisimenant savo gyvenimo kelià, kuriame
mus nuolat lydi Dievo dovanos. Juk visa, kà turiu, tai esu gavæs ir vis gaunu.
Pasninkas nuo ðirdies kietumo - atleiskime visiems, kurie mus yra áskaudinæ ar uþgavæ.
Ir galiausiai - pasninkas nuo iðlaidavimo. Stenkimës maþinti nebûtinus pirkimus. Vietoj
to, bûkim labdaringi, su tikslu suðelpti tuos, kuriems reikalinga mûsø pagalba.
Jeigu per gavënià ágyvendinsime ðiuos pasninkus, jie mus paþenklins, kad tikrai
esame krikðèionys, kurie ruoðiasi Velykoms.

Parapijos skelbimai
GAVËNIA
Tai keturiasdeðimties dienø pasiruoðimo laikotarpis prieð didþiausià krikðèioniø ðventæ – Velykas. Malda, pasninkas ir iðmalda padeda mums praleisti ðá laikà. Gavënios sekmadieniais giedami
GRAUDÛS VERKSMAI (tik ne Miðiø ðventimo metu), o penktadieniais
yra KRYÞIAUS KELIO apmàstymo pamaldos. Ðiuo liturginiu laikotarpiu nenaudojamas garbës himnas „Garbë Dievui aukðtybëse“ ir
negiedama „Aleliuja“. Tai paliekama ðventei – Velykoms.
Gavënia yra iðskirtinis laikas, kuriuo kiekvienas, pasak ðv. Teresës Avilietës, gali “iðravëti
savo darþà”. Kas uoliai to imsis, tas tikrai atras sau tinkamus bûdus áprasminti ðá laikà.
Ðtai dar keletas bûdø: tvarkyti savo þiûrëjimà ir klausymà (nesmalsauti, neapkalbinëti,
nepersekioti. Vietoj to – matyti save, savo gyvenimà ir savitumà); laikytis iðorinës ir vidinës
ramybës ir rasti daugiau laiko dvasiðkai naudingiems dalykams (skaitymui, domëjimuisi
apie savo tikëjimà, màstymui, tylai, ramybës laikui, maldai bei adoracijai); dalyvauti ðv.
Miðiose; aplankyti ligonius ar senelius; dalintis tuo, ko reikia vargingiau gyvenantiems.
Toks yra ðis laikas. Tokiu bûdu pasiruoðime didþiausiai mûsø ðventei Velykoms.
Kryþiaus kelio apmàstymas
Pakuonio baþnyèioje Gavënios penktadieniais (po ðv. Miðiø) ir sekmadieniais (prieð
ðv. Miðias) bus apmàstomas Kryþiaus kelias. Kvieèiame visus á ðià gavëniðkà liturgijà.
Kryþiaus kelias bus apmàstomas be Kryþiaus kelio stoèiø apvaikðèiojimo.
Gavënios mokykloje yra ir pasninko laikas.
Tai mokinimasis dalintis!
Besiruoðdami Velykø ðventei, turëdami tam iðskirtà
laikà, jame bandome pasninkauti. Bûtent, pasidalinti
tuo, kà turiu. Pasninkas yra dalinimosi momentas.
Kaip pagalba mums pasninkavime – Baþnyèiose
iðtisus metus galite rasti pintinëles, kuriose paliekame
visa, kuo norime pasidalinti su kitais þmonëmis. Visa tai
skiriame, tiesiog padaliname, padovanojame
ðeimoms ar atskiriems þmonëms.
Taip pat galite ir pasiûlyti kam konkreèiai paskirsti, padovanoti. Savo pasiûlymà
iðsakykite parapijos aktyvistams ar klebonui.
Tegul gavëniðka mokykla – pasninkavimas mus pamokins dalintis nuolat, ne tik prieð
ðventes, ne tik kai reikia, bet tada, kada tik galime. Dëkojame Jums!

BAÞNYÈIOJE RASITE
Apsilankæ baþnyèioje, rasite ávairios
spaudos: knygø, þurnalø, laikraðèiø ir kt.
Ilgesniais þiemos vakarais, o ir dabar
– Gavënios laiku, labai prasminga skirti
laiko paraðytam þodþiui, naujai minèiai.
Tad nepamirðkite pasiimti ir
parsineðti. Turiningo skaitymo Jums!
Apie mus daugiau rasite interneto svetainëje www.pakuonioparapija.lt
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