













8 Katechezė
Būti su Jėzumi
Pavienis žmogus, grupė žmonių, valstybės tarpusavyje sudarinėja sandoras. Įsipareigoja realizuoti savus interesus bei tarpusavyje bendradarbiauti. Sandoros sudarymas (susitarimai, paktai – kaip be pavadintume) plaukia iš suvokimo paprasto dalyko – kartu yra žymiai lengviau, kartu turima daugiau jėgų. Kartais tai yra vienintelė galimybė.
Dievas taip pat nori sudaryti sandorą su žmogumi. Tačiau žmogus turi sugebėjimą laužyti sudarytą sandorą. Taip buvo istorijoje (sandora prie Sinajaus kalno) tai yra ir dabar – kiekvieno žmogaus gyvenime. Todėl yra būtina mums tokia sandora, kurios sulaužyti nebegalėtume. Tokią sandorą gali mums suteikti tik Jėzus.
Tokia sandora nėra sudaroma automatiškai. Sandora yra kažkas panašaus į sutartį, kurią sudaro dvi pusės, kurios veikia laisvai ir sąmoningai. Mes esame reikalingi tos laisvės ir sąmoningumo.
Pažvelkime į tobulą mūsų parapijos krikščionį. Kai jis yra kūdikis jo niekas neklausia ar nori priimti krikštą. Vaikas atnešamas į bažnyčią ir krikštijamas tėvų tikėjime. Vaikas bręsta, kažkas jį moko pirmųjų religinių laikysenų bei žodžių. Niekas neklausia (būtų neatsakinga) ar vaikas to trokšta. Po to vaikas eina į darželį bei mokyklą, natūraliai patenka į katechezę, kurioje noriai dalyvauja. Vos ne automatiškai kartu su kitais eina Pirmos Komunijos. Nėra čia jokios prievolės (atvirkščiai vaikas dažniausiai džiaugiasi tuo...), tačiau dėl gilaus sąmoningumo, o ypač dėl subrendusio pasirinkimo kalbos ir ne gali būti... 
Sąmoningumas ateina su laiku. Kai žmogus savo veiksmuose tampa savarankiškas, kai tampa kritiškas ir sugeba savarankiškai vertinti, tik tada gali išpildyti savo asmeninį krikštą, savo pasirinkimą. 
Pastebėkime, kad šio pasirinkimo dažniausiai trūksta. Žmogus tampa suaugusiu, bet tikėjimo reikaluose lieka vaikas. Ir toliau apie jo religinį gyvenimą sprendžia tėvai, kaimynai, kitų nuomonės, tradicija, įpročiai...
Tokia „krikščionybė“ yra labai drungna – tai Dievui nepatinka. Apokalipsėje (3,16) skaitome: „Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos”. Ta pati ištrauka (Apr 3,14-20) kalba apie žmogaus veiksmą pakviesti Jėzų į savo gyvenimą – sudaryti su Juo sandorą. Mums žmonėms, tai yra vienintelė išganymo galimybė.
Sandoros sudarymas su Jėzumi, tai yra Dievo meilės pažinimas tai savo nuodėmingumo suvokimas, tai Išganytojo pastebėjimas ir prašymas (maldoje), kad Jis išvaduotu mus iš mūsų nuodėmių ir būtų kartu su mumis per visą gyvenimą. 
Sandoros sudarymas (Jėzaus kvietimas) išsipildo maldoje. Jos pavyzdį rasi apačioje.
Pakviesk Jėzų į savo gyvenimą, atverk savo širdį Jo dovanoms (bei Šventosios Dvasios dovanoms), pažink tikrą gyvenimo skonį su Dievu.
Žvilgterk į Bibliją - studijavimas
Įdėmiai perskaityk Apr 3,14-20. Tai ištrauka apie Bažnyčią, apie Tave. 
1. Ar Jėzus pažįsta tavo veiksmus? (15 eil.) ………………………..………………..
2. Kaip juos pristato? (15-16 eil.)..……………………………………………………….
3. Ką daro su „drungnu“ krikščioniu? (16 eil.) ……………………………………..
4. Kaip supranti 17 eil. žodžius? .................. ………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
5. Ką turime padaryti? (20 eil.) ……….....………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Jėzų gali pakviesti į savo gyvenimą per maldą. Pasiruošk maldai, suplanuok vietą bei laiką. Tegul toji malda bus iš tiesų Tavo. Čia ne tiek svarbūs žodžiai, bet jų ištarimas širdimi. Gali naudoti savo žodžius arba apačioje pateiktus.

Jėzaus pakvietimo malda
Viešpatie Jėzau! Esi man reikalingas. Pripažįstu savo nuodėmingumą. Atveriu Tau savo gyvenimo duris ir priimu Tave, kaip savo Viešpatį ir Išganytoją. Dėkoju Tau, kad atleidai man mano nuodėmes mirdamas ant Kryžiaus. Prašau, vadovauk mano gyvenime. Padaryk mane tokiu žmogumi, kokiu nori, kad aš būčiau. Amen. 

