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Krikščionys per pasninką, išmaldą ir maldą turėtų iš naujo atrasti gyvenimo
paprastumą, ypač per Gavėnią. Krikščionys šiuo laikotarpiu kviečiami atgailauti, tačiau
parodyti, kad tuo džiaugiasi, elgtis dosniai su kitais, ypač stokojančiais, tačiau tai daryti
be triukšmo, kreiptis į dangiškąjį Tėvą, tačiau ne kitų akyse, ne taip, kad kiti už tai
girtų.
„Tie, kurie nori pasirodyti, niekuomet nelaiko savęs nusidėjėliais, o atkreipus jų
dėmesį į tai, kad ir jie nusidėjėliai, atsakys: „Taip, visi mes nusidėjėliai“. Tokiu būdu
jie viską reliatyvizuoja ir vėl tampa teisūs. Jie net pasistengia pasirodyti kaip šventieji
paveikslėliuose: tačiau visa tai – regimybė. Kai yra toks skirtumas tarp tikrovės ir
regimybės, Viešpats tai vadina veidmainyste“.
Visi gundomi veidmainyste. Laikotarpis iki Velykų suteikia progą pripažinti
nenuoseklumus, nustatyti, kiek turime grimo sluoksnių, kuriais nuslepiame tikrovę.
Jaunimo nevilioja norintieji pasirodyti, tokie, kurie elgiasi nenuosekliai; šitaip ypač
moka veidmainiauti vadinamieji religijos žinovai. Tačiau Viešpats prašo nuoseklumo.
„Daugelis krikščionių, taip pat katalikų, sakosi esą praktikuojantys katalikai, tačiau
kaip jie išnaudoja žmones! Engia darbininkus! Vasaros pradžioje juos išsiunčia į
namus, rudenį vėl samdo, kad neturėtų teisės į pensiją, neturėtų teisės žengti pirmyn. Ir
daugelis sakosi esą katalikai, jie eina sekmadieniais į Mišias, tačiau šitaip elgiasi. Tai
mirtina nuodėmė. Kiek daug tokie pažemina savo darbininkus!“ – sielojosi popiežius.
Šventasis Tėvas paragino šiuo Gavėnios laikotarpiu atrasti paprastumo grožį ir
nesukurti skirtumo tarp tikrovės ir regimybės.
„Karštai prašyki Viešpatį ir nuolankiai gyvenki su tuo, ką gali. Tačiau nesigrimuok
sielos, nes, jei grimuosiesi sielą, Viešpats tavęs neatpažins. Prašykime Viešpaties
malonės būti nuosekliais, nebūti išdidžiais, nesirodyti vertesniais nei esame. Šiuo
Gavėnios laikotarpiu prašykime šios malonės: nuoseklumo tarp formalumo ir tikrovės,
tarp tikrovės ir regimybės“. (SAK / Vatican News)
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SKELBIMAS
*DĖL 2 PROC. SKYRIMO. Primename, kad pagal LR Paramos ir labdaros
Įstatymą galite teikti paramą neatvėrę piniginės. Kiekvienas Lietuvos pilietis iki
2% valstybei praėjusiais metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti
pasirinktai organizacijai. Jei šia teise nepasinaudosite, pinigai liks valstybės biudžete
ir bus panaudojami valstybės nuožiūra. Visą informaciją apie deklaracijos pildymą
galima rasti internete http://pakuta.lt
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Pirmasis skaitinys iš Pakartoto Įstatymo knygos

____

Įst 26, 4-10

Mozė paskelbė visam Izraeliui:
„Klausyk, Izraeli! Kai gyvensi šalyje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau atiduoda
kaip paveldėjimą, tu pridėsi pintinę pirmųjų visų lauko vaisių. Priėmęs iš tavo
rankų pintinę, kunigas ją pastatys prie Viešpaties, tavo Dievo, altoriaus. O tu
sukalbėsi Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje, išpažinimą:
„Mano Tėvas buvo klajoklis aramėjas. Jisai nukeliavo Egiptan, gyveno tenai
kaip ateivis su maža šeimyna ir išaugo į didelę, stiprią ir skaitlingą gentį.
Egiptiečiai pradėjo mus engti, spausti- užkrovė mums sunkų lažą. Mes
šaukėmės Viešpaties, savo tėvų Dievo. Viešpats išgirdo mūsų šauksmą ir išvydo
mūsų vargą, sunkaus darbo naštą bei priespaudą. Jis išvedė mus iš Egipto savo
tvirta ranka ir iškeltu žastu, įvarydamas siaubą stebuklingais ženklais. Jis atvedė
mus į šią vietą, atidavė mums šitą šalį- pienu ir medum plūstančią žemę.
Ir štai aš dabar atnašauju pirmavaisius žemės, kurią man atidavei, Viešpatie!”
90 (91) psalmė

P. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki.
Žmogau, kurį Aukščiausiasis globoja,
kuris gyveni Visagalio pavėsy,
Viešpačiui tarki: „O mano Dieve,
prieglobsti mano, tavim aš viliuosi“. P.

Tau neatsitiks nieko pikto,
prie tavo namų neprisiartins jokia nelaimė,
Nes angelams Dievas liepia
sergėt kiekvieną tavo gyvenimo žingsnį. P.
Nešios tave jie ant rankų,
kad kartais kojos į akmenį neužsigautum.
Angis tu mindžiosi, žalčius, slibiną, liūtą sutrypsi. P.
„Kad glaudžias žmogus prie manęs, tai jį išvaduoju,
aš apginu jį, kad jis mano vardą pažįsta.
Kai jis manęs šauksis, aš jį išklausysiu,
sielvarte su juo drauge būsiu,
išgelbėsiu jį ir jam garbę suteiksiu“. P

Antrasis skaitinys iš apaštalo Pauliaus laiško romiečiems

1 Rom 10, 8-13

Broliai! 8 Ką sako raštas? – „Arti tavęs žodis: jis tavo burnoje ir tavo
širdyje“, – tai reiškia mūsų skelbiamą tikėjimo žodį. 9 Jeigu lūpomis išpažinsi
Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi
išgelbėtas. 10 Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas –
į išganymą. 11 Raštas juk sako: „Kiekvienas, kuris jį tiki, neliks sugėdintas.“
12
Nėra skirtumo tarp žydo ir graiko, nes tas pats visų Viešpats, turtingas
visiems, kurie jo šaukiasi: 13 „Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus
išgelbėtas.“
Evangelija pagal Luką

__________

_________

Lk 4, 1-13

Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo
po dykumą 2 keturiasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko
nevalgė per tas dienas ir, joms pasibaigus, buvo labai alkanas. 3 Tuomet
velnias jam tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duona“.
4
Jėzus jam atsakė: „Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona!“
1

Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, vieną akimirką parodė jam visas pasaulio
karalystes 6 ir tarė: „Duosiu tau visą karalysčių valdžią ir didingumą; jos man
atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju. 7 Taigi, jei parpuolęs ant žemės
pagarbinsi mane, visa bus tavo“. 8 O Jėzus jam atsakė: „Parašyta:
Viešpatį, savo Dievą, tegarbink
ir jam vienam tetarnauk!“
5

Dar nusivedė jį velnias į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė: „Jei
tu Dievo Sūnus, pulk nuo čia žemyn,10 nes parašyta:
,Jis palieps savo angelams sergėti tave‘ ir dar:
11
Jie nešios tave ant rankų,
kad neužsigautum kojų į akmenį“.
12
Jėzus jam atkirto: „Pasakyta:
Negundyk Viešpaties, savo Dievo!“
9

13

Visiems gundymams pasibaigus, velnias atsitraukė nuo jo iki laiko.

