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Dievas i5bandymuose ypai arti!

2020 m.5v. Kaledos

Brangils broliai ir seserys,

sveikinu Jus su Sventomis Kaledomis! Si dZiugi Svente mums primena nuostabq ivyki- dangaus ir

Zemes Vie5pats iLengia iZmonijos istorij4, im[sq laik4 ir istorines aplinkybes. Evangelistas Lukas

Jezaus gimimo apraS4 palydi LodLiais:,,Anomis dienomis iSejo ciesoriaus Augusto isakymas sura5yti

visus valstybes gyventojus" (2ft 2, l). Tai leme, kad Juozapas ir Marija turejo keliauti ,,i Dovydo

miest4, vadinam4 Betliejumi" (Lk2,4). I5 vienos puses, 5i kelione buvo didelis i5bandymas Sventajai
x.
Seimai, nes ji turejo vykti i sura5ym4, o Marijai artinosi metas gimdyti. Tadiau 5i aplinkybe leme ir

VIII a. pr. Kristq uZra5ytq prana5o Michejo LodLit4 iSsipildym4: ,,O tu, Efratos Betliejau, maZiausias

tarp Judo kaimq, i5 tavgs kils tas, kuris valdys lzraeli" (Mch 5, 1-3). Galime drqsiai sakyti, kad

Vie5pats slepiningu biidu veikia Zmonijos istorijos verpetuose. Jis panaudoja savo planui ivairias

aplinkybes, nes Jo malonei ,,ndra negalimq dalykq* (Lk 1,37).

Siais metais 5v. Kaledas Svendiame nelprastai. Pandemijos sukelta itampa ir suvarZymai paveike ir

BaZnydios gyvenimq. Turime likti namuose ir Svgsti Kaledas artimiausiq Seimos nariq rate. Galetume

klausti, k4 Vie5pats nori mums pasakyti per Sio laiko suspaudimo ir i5bandymo pal,irti? Netiketu budu

5i situacija kviedia mus paZvelgti naujai ir i Kaledq istorijoje apra5omus ivykius. Jie primena, kad ir

Sventqj4 Seim4 lydejo sunkumai. Evangelistas Lukas mums atskleidZia kukli4 aplink4, kurioje gime

I5ganytojas. Gimdytojai kudiki ,,pagulde edZiose, nes jiems nebuvo vietos uZeigoje" (Lk2,7). O Stai

Evangelijoje pagal Mat4 ra5oma: ,,atsikelgs nakdia, Juozapas pasieme kfldiki ir motin4 ir pasitrauke i
Egipt4" (Mt 2,14), nes Jezui kilo pavojus, kuri sukele valdininko Erodo isakymas ,,i5Zudyti Betliejuje

ir jo apylinkeje visus berniukus, dvejq metq ir jauriEsnius. ..* (Mt 2, 16). Svent4j4 Seim4 lydejo ir

dZiaugsmas, ir r[pestis, ir Dievo artumo pajatta, ir itampa. Mesijo gimimo dZiaugsmqpatyre ir Jdzaus

gimdytojai, ir tuo metu laukuose nakvojg piemenys, kurie kalbejo vieni kitiems: ,;Bekime i Betliejq

paZi[reti, kas ten ivyko..." (Lk\ 15). Tadiau ivyki supo ir Dievo slepinys. Evangelijoje pagal Lukq

tai i5reik5ta LodLiais, jog,,Marija demejosi visus Siuos dalykus ir svarste juos savo Sirdyje" (Lk2,l9).



Kaledq istorij4 supandios detales yra svarbios ir mfisq gyvenimui. Vie5pats mums kalba: kad ir kokios

aplinkybes mus i5tinka, turime Juo pasitiketi! Jo malone veikia kasdienybeje, viskas yra reikSminga.

Stai faledq istorijoje paminetos edZios, vieta, kur glvuliai randa maisto. Tadiau Kaledq istorijoje

,,edZios tampanuoroda i Dievo stal4, prie kurio Zmones kviediami gauti Dievo duonos" (Benediktas

XVI, ,,J6zus i5 Nazareto. Pasakojimai apie vaikystqo', p. 53).Arba Stai piemenys, tie pirmieji didZiojo

ivykio liudytojai, - jie yra vargdieniai. Tadiau jie ardiausiai Dievo Karalystes, nes t4kart budedami

laukuose buvo netoli uZgimusio Vie5paties. Jie mums primena, kad varg4 patiriantis Zmogus daLnai

savo vidumi ir nusiteikimu yra ardiau Dievo.

Brangieji, Siq metq Kaledos mus moko, kad ir i5bandymuose Dievas yraarti, Jis miisq nepaliko.

Vie5pats, nutargs ilengti imiisq tarpq,Lengia ir imlsq sunkumus. Siq metq Kaledos mus kviedia

visuose dalykuose stengtis atrasti Dievo malones veikim4, neprarasti dZiaugsmo ir vilties. Pasitikime

uZgimstanti Kristq! Atverkime Jam savo Sirdis! Atiduokime Jam savo riipesdius! Tebiina laisvos

miisq Sirdys jungtis i Dangaus kareivijq giesmg: ,,Garbe Dievui auk5tybese, o Zemeje ramybe jo

mylimiems Zmonems!" (Lk 2, l4).

Su Sventomis Kaledomis!
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