TELSIU VYSKUPAS

Tel5iq vyskupo ganytoj i5kasis laiSkas

2020 m" Kaledos
Ramybe jums, geros valios Zmones!

Kristaus Gimimo Sventes proga sveikinu visus TelSiq vyskupijos Zmones: dvasininkus,
paSvgstojo gyvenimo brolius bei seseris ir pasauliedius, linkiu naujo dZiaugsmo, stipraus
tikejimo ir neblestandios vilties.
Sie metai parode, kad viso pasaulio Zmones esame kaip viena Seima: ne

tik

sprendZiame

tas padias problemas, bet ir kovojame su ta padia pandemija, todel britinai turime ieskoti
bendro stiprybes ir vilties Saltinio.

Visi esame broliai ir seserys, Fratelli tutti! - sakytq popieZiaus PranciSkus, Siuo
pavadinimu iSleidgs enciklik4 apie brolystg ir socialing draugystg. PopieZius kviedia meilg,
i
kuri pranoksta geografijos ir erdves ribas. Butent tokiq meilg parode mums Dievas, istabiausiu
budu isitraukdamas i pasaulio istorij4 ir tapdamas visu kuo i mus panaSus, iSskyrus nuodemg.
Nuostabos pagautas Sv. Bernardas klausia: ,,Jdzav, Dieve, kodel tu atejai i toki Ziaurq pasauli?
Kas padare Tave toki maLqir silpn4? Tai Meile!" Ir tikrai, Dievo meile tapo regima Betliejaus
prakarteleje, bet savo gelmg iki galo i5skleide Golgotoje. Kristaus kandia, mirtis ir
prisikelimas suteike Betliejaus ivykiui nauj4 prasmg.
Siandien pasaulio Zmones kreipia ltkesdiq kupin4 Zvilgsni i dievi5k4ji Ktrdiki,
tikedamiesi suraminimo, vilties ir i5gelbejimo. Pasitaikantys sunkumai iSbando musrl viding
brand4, o kartu ruo5ia mus didesniems dalykams. Nerimo ir baimes apsuptyje ramybes
suteikia begalinis pasitikejimas VieSpadiu.

Kaledq istorijoje Dievo siqstas angelas perduoda dZiaugsmingqLiniq:,,Nebijokite! Stai aS
jums skelbiu didi dZiaugsm4. Siandien jums gime I5ganytojas. Jis'yra Vie5pats-Mesijas" (Lk
2,l0-I1). Didingas ir neaprepiamas Dievas gimdamas kfdikiu tampa mums savas ir artimas,
tadiau reikalingas kitq globos bei pagalbos. Jis nepa5alino i5 pasaulio visq ligq ir sunkumq,
bet pats gime ir gyveno varge, kad paskelbtq, jog ir sunkumuose Dievas yra su mumis.
Neseniai popieZius PranciSkus paskelbe Sv. Juozapo metus, atkreipdamas demesi Si tylq
i
Kaledq istorijos personaLq. Jis be jokiq i5ankstiniq s4lygq prieme Marrj4 ir su ja susijusi didiji
'Arasiu
Dievo plan4. Sv. Juozapas pristatomas kaip Zmogus,-apdovanotas
kurylingumu,
gebantis gyvenime sutinkamus sunkumus paversti galimybemis ir nauja pradlia. Per Sventojo
Juozapo pavyzdi kiekvienam i5 musq Siandien Dievas sako: ,,Nebijok!" Jam, kaip ir visiems
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It

pasaulio Seimq tevams, teko susidurti su konkrediomis savo Seimos gyvenimo
problemomis, tadiau kiekvien4 kart4 jis jas sprende dr4siai pasitikedamas Dievo apvaizda
(plg. Apa5tali5kasis lai5kas Patris corde).
Viltis ir pasitikejimas Dievu palaiko daugeli Zmoniq, atsidurusiq ivairiuose sunkumuose.
Malda aplankykime visus ligonius bei tuos, kurie atskirti del saviizoliacijos ar iSgyvena baimE
bei nerim4. Dievas atejo, kad bttq arti kiekvieno kendiandio ar prislegto Zmogaus. O kartu
melskime i5tvermes ir stiprybes mfsq medikams, slaugytojams ir visierns, kurie valstybeje
priima sprendimus bei garantuoja sklandq mtsq visuomenes gyvenim4. Tik bfidami vieningi
nugalesime mus iStikusias negandas"

Kaledos - tai kelione i5 tamsos i Svies4, i5 sumaiSties i ramybg, i5 atskirties i visa
apimandi4 ir suvienijandi4 meilg. Nors Siemet pasaulis ir buvo nublok5tas ipandemijos tams4,
bet Stai prana3as lzaijas skelbia vilti: ,,Tauta, kuri vaikSdioja patamsiais, i5vys skaisdi4 Svies4,
gyvenantiems tamsos Salyje uZtekes Sviesybe" (Iz 9, 1). Tikime, kad Viespats i5sklaidys
pandemijos tams4 ir sukels didZiuli dZiaugsm4.
Sventq Kaledq proga bukite sveiki ir palaiminti!
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