
JĖZAUS PAŽADAI MUMS
PER ŠV. MARGARITĄ MARIJĄ ALAKOK

Pažadai Jėzaus Širdies garbintojams yra
neatskiriami nuo Evangelijos reikalavimų, ypač
kvietimo vykdyti Tėvo valią ir siekti vis glaudesnės
vienybės su Jėzumi. Tad pamaldumas Jėzaus
Širdžiai – tai pamaldumas, kuris veda į vienybę su
Kristumi, į priklausymą Jam, į supanašėjimą su
Juo.

Šv. Margarita Marija melsdavosi: “Jėzau,
romusis ir nuolankiaširdi, padaryk mano širdį
panašią į savo, uždek mano širdį savo meilės
ugnimi, paimk mano širdį ir pakeisk ją savąja
Širdimi…” Šie ugningi žodžiai išreiškia šio
pamaldumo esmę, nes Meilės garbinimas
reikalauja iš garbintojo meilės atsako, ir ne šiaip
sau sentimentalumo, bet visiško savęs dovanojimo.

Ar galime laikyti šv. Margaritos Marijos
mums paskelbtus Jėzaus pažadus autentiškais, ar
galime tikėti, kad Jėzus suteiks tą ar kitą malonę,
jeigu bus įvykdytos tam tikros sąlygos? Kad būtų
tikėtini, jie turi remtis Evangelija ir atitikti
Evangelijos pažadus.

Jėzus yra sakęs: “Kas praranda savo gyvybę
dėl manęs – atras ją …” (Mt  10, 39). “Kas paliko
[…] dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės
amžinąjį gyvenimą…” (Mt 19,29). Apsireiškimai ir
įvairūs pranešimai Bažnyčiai per šventuosius
istorijos bėgyje – tai priminimas Dievo tautai, kad
būtų ištikima Kristaus Krauju sudarytai Naujajai
Sandorai. Žmonės dažnai ją užmiršta, todėl Dievas
nuolat primena, ragina, drąsina. Apsireiškimai šv.
Margaritai Marijai Alakok taip pat yra viena iš tų
progų, kai Jėzus mus ragina ir kviečia gyventi
pagal Evangeliją.

Ką Jėzus užtikrina savo pažaduose? Kad
sielos bus išganytos, kad Jo Atpirkimas bus joms

tikrai  veiksmingas, kad jos pajus saldžią laisvę Jo
meilės Karalystėje. Jis žada priešmirtinės atgailos
malonę, užkietėjusių nusidėjėlių atsivertimą,
neišsenkantį savo malonių lobyną ir vienijančios
savo meilės stebuklus padalintose širdyse.

Ko Jis prašo? Tam tikrų gestų ir poelgių,
kurie išreiškia meilę: Jo paveikslo gerbimo, šv.
Komunijos priėmimo atsiteisimo intencija, atskirų
asmenų ir šeimų pasiaukojimo Jo Širdžiai,
apaštališko uolumo. Šiuos gestus gali atlikti tik
geros valios žmonės, nuolankios ir klusnios širdys,
trokštančios daryti tai, kas patinka Dievui.

Tad ir Didysis pažadas yra ne kas kita, kaip
kitu būdu persakyti Jėzaus žodžiai: “Kas valgo mano
Kūną ir geria mano Kraują, tas turi amžinąjį
gyvenimą” (Jn 6,54).  Patikslinimas, kad tai turi būti
atliekama devynis iš eilės pirmuosius mėnesio
penktadienius, skatina įsipareigoti tam tikrai
ištikimybei iš meilės, ir tai sugraudina Dievo Širdį.

Ištvermė iki galo niekam nėra absoliučiai
garantuota. Tai begalinio Dievo gerumo dovana,
kurios galima tikėtis, prašyti, bet neįmanoma turėti
jos kaip neatimamos teisės. Mirtis malonės,
draugystės su Dievu būsenoje nepriklauso nuo
žmogaus nuopelnų, todėl to negalima reikalauti, tik
nuolankiai prašyti. Devynių pirmųjų penktadienių
praktika, priimant atsiteisimo už nuodėmes
Komuniją, yra tarsi raštas, leidžiantis tikėtis šios
dovanos dėl Kristaus Širdies gerumo. Bet tai nėra
bilietas į Rojų, tik raštas, įrodantis sūnišką
pasitikėjimą Tėvo meile.

Priimdamas Jėzaus Širdies pažadus kaip
ištikimo ir tikro Draugo dovanas, kaip Jo gerumo ir
švelnumo įrodymą, krikščionis stengiasi dirbti ir
aukotis, kad vis labiau plistų Jo Meilės Karalystė.
Tai Jo gerumo teikiamos priemonės, perkeičiančios
mus į Jį, sužeistą iš meilės mums, ir darančios mus
Jo atpirkimo darbo tęsėjais.

(Tęsinys kito mėnesio lankstinuke)
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GGAARRBBEEII
Didysis Jėzaus pažadas

Jo Švč. Širdies garbintojams
Dėl savo Širdies begalinio gailestingumo, aš
prižadu suteikti priešmirtinės atgailos malonę
visiems tiems, kurie per devynis iš eilės
einančius mėnesius kiekvieną pirmąjį mėnesio
penktadienį priims šventąją Komuniją. Jie
nemirs nesusitaikę su Dievu, be šventų
sakramentų. Paskutinę gyvenimo valandą
mano Širdis jiems bus užtikrinta priebėga.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LITANIJA
Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk
mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Jėzaus Širdie Sūnaus amžinojo Tėvo, pasigailėk
mūsų!
Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios
Dvasios sutvertoji,
Jėzaus Širdie, su Dievo Žodžiu esmingai
sujungtoji,
Jėzaus Širdie, begalinės didybės,
Jėzaus Širdie, šventoji Dievo Bažnyčia,
Jėzaus Širdie, Aukščiausiojo padangte,
Jėzaus Širdie, Dievo namai ir Dangaus vartai,
Jėzaus Širdie, liepsnojantis meilės židiny,
Jėzaus Širdie, teisingumo ir meilės buveine,



Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji,
Jėzaus Širdie, visų dorybių gelme,
Jėzaus Širdie, visokios pagarbos vertoji,
Jėzaus Širdie, visų širdžių valdove,
Jėzaus Širdie, išminties ir žinojimo lobyne,
Jėzaus Širdie, dievybės pilnatve,
Jėzaus Širdie, Tėvo mylimiausioji,
Jėzaus Širdie, visiems malonių teikiančioji,
Jėzaus Širdie, visos žmonijos išsiilgtoji,
Jėzaus Širdie, kantrioji ir gailestingoji,
Jėzaus Širdie, dosni Tavęs besišaukiantiems,
Jėzaus Širdie, gyvybės ir šventumo šaltini,
Jėzaus Širdie, permaldavime už mūsų nuodėmes,
Jėzaus Širdie, baisiai išniekintoji,
Jėzaus Širdie, mūsų nedorybių įskaudintoji,
Jėzaus Širdie, ligi mirties paklusnioji,
Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji,
Jėzaus Širdie, paguodos šaltini,
Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir prisikėlime,
Jėzaus Širdie, taikos ir ramybės davėja,
Jėzaus Širdie, nuodėmių auka,
Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikinčiųjų išganyme,
Jėzaus Širdie, mirštančiųjų viltie,
Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiaugsme,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
Padaryk mūsų širdį panašią į savo širdį.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, pažvelk į
savo mylimojo Sūnaus Širdį ir į tai, kaip ji Tave
pagarbino bei kuo Tau už nusidėjėlius atsilygino, ir,
mūsų prašomas pasigailėti, maloniai mums atleisk
vardan savo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su
Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

NOVENA
ŠVENČIAUSIAJAI JĖZAUS ŠIRDŽIAI

(Novena arba Devyndienis – tai 9 dienas atliekamos
maldos kokia nors specialia intencija, sekant
apaštalų pavyzdžiu, kurie po Jėzaus įžengimo į
dangų devynias dienas kartu meldėsi, laukdami
Šventosios Dvasios atėjimo. Čia  9 dienos – tai
devyni pirmieji mėnesių penktadieniai).

IV MĖNUO

Iš Evangelijos pagal Matą (Mt 14, 29-31)
Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens

paviršiumi ir nuėjo prie  Jėzaus. Bet, pamatęs
vėjo smarkumą, jis nusigando ir, pradėjęs skęsti,
sušuko: “Viešpatie, gelbėk mane!” Tuojau
ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį.

Meditacija
Petras saugiai eina vandeniu iki tos

lemtingos akimirkos, kai jis leidžiasi
išgąsdinamas tikrovės: šėlstančio vėjo ir
audringų bangų. Įveiktas baimės, jis nukreipia
savo akis nuo Jėzaus ir pradeda skęsti.

Ar ir mes kartais nesielgiame panašiai?
Leidžiame, kad mus įbaugintų grėsmingos
sekuliarizmo bangos. Prarandame drąsą
Bažnyčiai priešiškai nusiteikusių žmonių
akivaizdoje. Užnirštame, ir netgi labai greitai,
Jėzaus mums duotą užtikrinimą: “Aš nugalėjau
pasaulį”.

Malda
Apsaugok mane Viešpatie nuo įvairiausių

baimių, kurios užtemdo mano žvilgsnį ir
klaidina mano žingsnius. Šiais audringais laikais
padėk man žvelgti vien tik į Tave. Ir kai patenku
į pavojų, paimk mane į savo glėbį.

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, aš visiškai pasitikiu
Tavimi.

Novenos malda
Viešpatie Jėzau, tavųjų žmonių rūpesčiai

sugraudina Tavo Širdį, nes Tu myli kiekvieną iš
mūsų. Tu rūpiniesi mumis, kai mes esame pasimetę,
Tu esi šalia mūsų, kai jaučiamės vieniši, Tu
paguodi mus sielvarte. Tu esi arčiausiai mūsų tada,
kai mes esame visiškai bejėgiai. Tu myli mus
labiausiai tada, kai mes mažiausiai mylime save. Tu
daugiausiai atleidi mums tada, kai mes mažiausiai
sau atleidžiame. Ir Tu kvieti mus skleisti Tavo
meilę visais įmanomais būdais.

Viešpatie Jėzau, Tavo Širdis suvirpa iš
gailesčio, kai mes kenčiam, kai mums reikia Tavo
pagalbos ir kai meldžiamės vieni už kitus. Aš
prašau: išklausyk mano maldą per šią noveną ir
suteik, ko prašau (išsakome savo prašymus…).

Jeigu tai, ko aš prašau, nepasitarnaus nei mano,
nei kitų gerovei, suteik tai, kas man yra geriausia,
kad galėčiau kurti Tavo meilės karalystę mūsų
pasaulyje. Amen.

Giesmė
Jėzaus Širdie Švenčiausia, dėl mūsų atverta,

* Širdie, kuri liepsnoji mums meile amžina. * Tu
vargstančiai žmonijai šviesi viltis esi, * Tu sielą
nelaimingą paguodi gaivini.

Pasaulyje tiek vargo, nėr laimės pastovios; *
dažnai nyku ir šalta, ir daug, oi daug kančios! * Į
Tavo Širdį, Jėzau, mus nuveda viltis, * kad
prašymus išgirsi, nuskaidrinsi mintis.

Tu supranti mūs maldą, Tu mūs kančias
matai, * net ko Tau nepasakom, ir šitai Tu žinai. *
Tavos Širdies Švenčiausios gerumas nuostabus, *
gailestingumas Tavo mums daro stebuklus.

Kelionėje šios žemės leisk mums mylėt Tave,
* kai žemę šią apleisim, pašauki pas save; * ten su
dangaus šventaisiais giedosim amžinai: * “Garbė
Švenčiausiai Širdžiai, mums meile degančiai!”


