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Kristaus Krikštas – A      Šiauliai, 2020 m. sausio 12 d. 
Is 42,1-4; Atti 10,34-38; Mt 3,13-17 

 

 

 

ŠEIMŲ DIENA 

 

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, 

 

Kalėdų laikas pasiekia kulminaciją šiandien, kai švenčiame Kristaus 

Krikšto šventę. Šiame trumpame ir džiaugsmingame liturginiame laike šventėme 

Viešpaties gimimą, Jo Apsireiškimą pasauliui, o šiandien – Jo, jau suaugusio, viešo 

gyvenimo pradžią, kuri prasidėjo nuo to, kad Jonas Krikštytojas Jį pakrikštyjo 

Jordano upėje. 

Džiugia širdimi sveikinu jūsų ganytoją, Jo Ekscelenciją Eugenijų Bartulį ir 

dėkoju jam už kvietimą šiandien vadovauti šiai Šventajai Mišių Aukai, kai pirmą 

kartą lankausi Šiaulių vyskupijoje. Sveikinu visus vyskupus, kunigus, vienuolius ir 

vienuoles, taip pat pasišventusius pasauliečius, ir jus visus, kurie esate gyvieji 

tikėjimo šeimos, vadinamos Kristaus Bažnyčia, nariai. Šiandien aukoju Šventąsias 

Mišias už jus, visas Šiaulių vyskupijos ir Lietuvos šeimas! 

Kai Jonas Krikštytojas pamatė, jog Jėzus kartu su kitais ateina pas jį 

Krikštytis, Jam sakė: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!“ 

Jėzus yra Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Jis nenutolsta nuo 

nupuolusio žmogaus nepaisant žmogaus vargingumo ir atėjo į pasaulį, kad prisiimtų 

visa, kas žmoguje nuodėminga ir neteisinga, kad jį išlaisvintų, padarytų vertu 

dalyvauti savo dieviškume ir atstatytų jame Dievo vaiko garbę. 

Po Jėzaus Krikšto Jordano upėje iš dangaus pasigirdo balsas: “Šitas yra mano 

mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi”. Net ir Dangaus Tėvas negalėjo išlikti tylus 
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dėl džiaugsmo savo Sūnumi, kurį siuntė kaip savo meilės ir gerumo žmonėms  

ženklą. Šiuo Krikštu mes taip pat tapome mylimais Dievo vaikais ir Jo Bažnyčios 

nariais. Tačiau malonė, kurią gavome Krikšto sakramentu, iš mūsų reikalauja 

bendradarbiavimo, o tai reiškia: turime klausyti Dievo balso, gyventi pagal Jo 

meilės įsakymus ir taip tapti Kristaus draugais, Jo mokiniais ir skelbėjais pasaulyje. 

Dievas atėjo gyventi mūsų tarpe. Atėjo dalyvauti ir pasidalinti mūsų 

žmogiška realybe su savo dieviška prigimtimi, ypač išgyvenant tai patirtimi 

žemiškoje šeimoje. Taigi šiuo momentu yra puiki proga pasidalinti su jumis 

keliomis Šventojo Tėvo Pranciškaus mintimis apie katalikiškų šeimų svarbą ir jų 

vaidmenį Bažnyčioje ir pasaulyje. Štai pateiksiu jums keletą popiežiaus minčių, 

pasakytų Pasaulinio Šeimų Susitikimo Filadelfijoje metu du tūkstančiai 

penkioliktais metais. 

Šia proga popiežius sakė: “Dievas nenorėjo ateiti į šį pasaulį kitokiu būdu ir 

atėjo per šeimą. Dievas nenorėjo sau kitokio vardo, kaip tik “Emanuelis” (plg. Mt 

1,23), “Dievas su mumis”. Ir taip buvo nuo pat Jo sumanymo pradžios, Jo siekis, Jo 

nenuilstamas bandymas pasakyti mums: “Aš esu Dievas su jumis, Dievas dėl jūsų”. 

Tai Dievas, kuris nuo pat pasaulio sukūrimo sakė: “Negera žmogui būti vienam” 

(Pr 2,18), o mes galime pratęsti sakydami: negera moteriai būti vienai, negera 

vaikui, seneliui, jaunuoliui būti vienam; negera. Todėl vyras paliks tėvą ir motiną, 

glausis prie žmonos, ir jie taps vienu kūnu” (plg. Pr 2,24). Ir du taps vienais namais, 

viena šeima. 

Ir taip nuo neatmenamų laikų, širdies gilumoje, klausomės šių žodžių, kurie 

stipriai liečia mūsų vidų: negera tau būti vienam. Šeima yra didžiulė dovana to 

“Dievas su mumis”, kuris nepanoro mūsų palikti vienumoje, gyventi be kito, be 

iššūkių, be namų. 
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Dievas ne tik svajoja, bet ir siekia viską daryti kartu “su mumis”. Dievo 

svajonės realizuojasi daugelio porų, turinčių drąsos savo gyvenimuose sukurti 

šeimas, svajonėse.  

Dėl to šeima yra gyvas meilės projekto simbolis, apie kurį Dievas Tėvas 

svajojo. Sukurti šeimą – tai turėti drąsos dalyvauti Dievo svajonėje, drąsos svajoti 

su juo, drąsos kurti su juo, drąsos dalyvauti istorijoje, kurti pasaulį, kuriame nei 

vienas nesijaustų nereikalingas ir be vietos. 

Mes, krikščionys, žavimės šeimos grožiu ir kiekvienu šeimos momentu, kur 

palaipsniui suprantame žmogiškų santykių reikšmę ir vertę. Išmokstame, jog mylėti 

nėra tik stiprus jausmas, tai apsisprendimas, sprendimas ir pažadas (plg. E. Fromm, 

L’arte di amare). Išmokstame atiduoti save kitam ir suprantame, kad tai yra verta. 

Dievo svajonė tebesitęsia neatšaukiamai, ji tebėra tokia pati ir ji mus kviečia 

dirbti, įsipareigoti visuomenei “už šeimą”. Visuomenei, kurioje “duona, žemės ir 

žmogaus darbo vaisiumi” yra maitinama jos vaikų viltis. 

Padarykime, jog tas “atsidėjimas meilei” taptų įmanomas. Padėkime vieni 

kitiems pakelti sunkumus skaudžiuose momentuose. Būkime pagalba vieni kitiems, 

tegul šeimos padeda viena kitai. 

Neegzistuoja tobula šeima, bet tai neturi mūsų liūdinti. Priešingai, mylėti 

išmokstama, meile gyvenama ir ji auginama puoselėjant ją kiekvienos šeimos 

aplinkybėse. Meilė gimsta ir yra tausojama visada: šviesoje ir šešėliuose. Meilė 

įmanoma vyruose ir moteryse, kurie neieško konflikto, bet ieško progos.  Progos 

paprašyti pagalbos, progos išgirsti, kur galime tobulėti, progos atrasti Dievą-su-

mumis, kuris mūsų niekada neapleidžia. Tai didelis palikimas, kurį galime perduoti 

savo vaikams, puikus mokymas: mes klystame, taip; turime problemų, taip; tačiau 

žinome, jog šitie dalykai nėra amžini. Žinome, kad klaidos, problemos, konfliktai 

yra galimybės prisiartinti prie kito ir prie Dievo. 
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(…) susirinkome melstis čia, melstis šeimoje, kad jūsų šeimose pamatytume 

besišypsantį Bažnyčios veidą. Kad susitiktume su Dievu, kuris nenorėjo į pasaulį 

ateiti kitaip, kaip tik per šeimą. Kad susitiktume su “Dievu-su-mumis”, esančiu 

tarpe mūsų”. (Popiežius Pranciškus, Kalba – Šeimų šventė ir Maldos budėjimas, 

Filadelfija, 2015 m. rugsėjo 26 d.). Taip kalbėjo popiežius Pranciškus šia proga ir 

puikiai suvokiame, kad jo žodžiai vis dar tebėra labai aktualūs šiandien Lietuvoje! 

Tegul Dievas laimina visas krikščioniškas šeimas Lietuvoje ir pasaulyje! 

Teįkvėpia jaunimą nebijoti santuokos, su pasitikėjimu, jog Dievas nuolat yra 

šeimose, nebijoti susilaukti vaikų, kurie yra Dievo dovana sutuoktiniams. Tegul 

visuomenėje visi tampa mylinčiais žmonėmis, ginančiais ir skatinančiais Dievo 

įsteigtą šeimą, sudarytą iš tėvo, motinos ir vaikų, jungiamų nuolatinio 

pasiaukojančios atsakingos ir pasitikinčios meilės ryšio. Amen! 

 

 


