













6 Katechezė
Žmogaus nuodėmė
Praeitą katechezę kalbėjome apie Dievo meilę. Girdėjome, kad Dievas, kuris yra Meilė, myli mus besąlygiškai: „Myliu. (taškas)”. Visiškai KITOKIA meilė nei ta, kurią patiriame kasdienybėje. Gal dėl to taip sunku mums ja pasitikėti?
Dievo meilės tiesa yra Geroji Žinia kiekvienam žmogui, bet gali kilti labai svarbus klausimas į kuri šiandien išgirsime atsakymą: Kodėl nepatiriame Dievo meilės? Kodėl jos nepastebime?
Tai gali būti susiję su ypatingomis problemomis: Kodėl per katastrofas miršta nekalti žmonės? Kodėl pasaulyje nuolat kariaujama, kodėl egzistuoja teroristiniai aktai? Kodėl mano gyvenimas nesusidėlioja taip kaip aš noriu? Mano tėvai išsiskyrė... tėvas mirė... niekas manęs nesupranta... ne myli… patiriu blogį. Kiekvienas gali prirašyti savo patirtį...
Dievo atsakymas yra vienas: Žmogus pasirinko ne Dievo meilę, bet nuodėmės tikrovę. Jeigu norime žinoti kaip turėjo atrodyti Dievo suplanuotas pasaulis, turėtume perskaityti ištrauką apie rojų. Tas poetinis Biblinis tekstas perteikia mums tiesą,  kad Dievas norėjo žmogui atiduoti viską: poreikių patenkinimą, pasaulio harmoniją tarpžmogiškus santykius, galiausiai amžinąjį gyvenimą.
Tačiau žmogus pasirinko kitokį gyvenimą. Pasirinko nepaklusnumą ir gyvenimą pagal savo užmojį. Tai, kas atsitiko (ir toliau tęsiasi), gerai išreiškė pranašas Jeremijas: „Nes manoji tauta nusikalto dvigubai: mane, gyvojo vandens šaltinį, jie paliko ir išsikasė vandens talpyklas – kiauras talpyklas, nelaikančias vandens” (Jer 2,13).
Dažniausiai galvodami apie nuodėmę galvojame apie penktadieninę diskoteką, apie sekmadienio šv. Mišių apleidimą, apkalbinėjimą, prakeikimą. Visa tai yra tiesa, bet reikia mokėti į tai pažvelgti globaliau. Nuodėmė, tai pirmiausiai nusigręžimas nuo Dievo, mūsų netikėjimas bei neklusnumas. Nuodėmė, tai nusigręžimas nuo Gyvenimo Šaltinio, tiksliau, tai yra mūsų mirtis. Dažniausiai žmonės mano, kad nusidėdami skriaudžia Dievą. Nuodėmė yra Dievo įžeidimas, bet tai yra pirmiausiai skriauda pačiam žmogui. Nusidėjėlis primena medį, kuris auga prie šaltinio ir trokšta persisodinti į dykumą. Darydamas tai pats sau pasirašo nuosprendį. 
Šių dienų pasaulio problema yra aklumas nuodėmės atžvilgiu. Žmonės nenori. Nesugeba pripažinti savo nuodėmės. Net Išpažintyje nenori prisipažinti esą kalti, plepa iškaltas formules. Tačiau kelias tikram susivienijimui veda per tikrą nuolankumą, t.y. savo būsenos pripažinimas ir atviras (o ne banalus) priartėjimas prie Dievo. 
Senajame Testamente randame Dovydo nuodėmės istoriją - paleistuvystė ir žmogžudystė (2 Sam 11,1-12.13) Dievas atleidžia didžiulę nuodėmę. Tačiau pažvelkime kokia buvo Dovydo atgaila. Jos liudijimą turime 51 Psalmėje.
Tokios laikysenos turėtume mokytis iš Dovydo.
Asmeniškai pažvelkime į nuodėmę savo gyvenime. Ar išgyvenu ją kaip nutolimą nuo Dievo, atsiribojimą nuo Jo meilės, nuo Gyvybės Šaltinio? Kaip išgyvenu savo sugrįžimą, savo Sutaikinimo sakramentą? Kaip atrodo mano išpažintys? Kaip joms pasiruošiu? Ar išpažintis yra mano susitikimas su Dievu, o gal tuščiažodžiavimas?
Žvilgterk į Bibliją
Perskaityk ištrauką, kuria jau žinai: Lk 15,11-24. Atsakyk į klausimus: 
1. Kas svarbaus buvo sūnaus palaidūno nuodėmėje? …………………….……..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2. Kokios buvo nuodėmės pasekmės? Aprašyk sūnaus būseną................... .......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
3. Atsiremdama/as į ištrauką pabandyk parašyti savo asmeninį nuodėmės apibrėžimą (ne katekizminį): ...............................................................
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3. Kokiu būdu tėvas pasitiko sūnų? Išvardink, ką sūnus gavo iš tėvo: ………………………………………………………………………..............…………………...
………………………………………………………………………………………………………..
4. Parašyk, ką galėjo jausti tėvas pasitikdamas savo sūnų.......………………..
………………………………………………………………………………………………………..
5. Parašyk, ko neteko sūnus iškeliaudamas iš tėvo namų? ………...………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
6. Parašyk, ką gavo grįžęs ………….........…….………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
7. Ką jaučia Dievas, kai pas Jį grįžta nusidėjėlis? ……………….……....………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Apmąstyk savo asmeninėje maldoje Lectio Divina metodu (Dieviškasis Skaitymas – 3 katechezė), Sūnaus palaidūno palyginimą ir 51 Psalmę. Raginu skaityti kiekvieną dieną (šias bei kitas ištraukas). Būtinai turi užpildyti įrašais šešias tuščias žemiau esančias vietas (3 iš Evangelijos ir 3 iš Psalmės). Perrašyta ištrauką, sakinį, eilutę ar žodį pažymime knygos trumpiniu, skyriumi ir eilute.
I diena ……………………………………………………………….…………………………...
………………..……………………………………………………………………… Lk 15, …….
II diena ………………………………………………………..…….…………………………...
………………..……………………………………………………………………… Ps 51, …….
III diena …………………………………………………………….…………………………...
………………..……………………………………………………………………… Lk 15, …….
IV diena ……………………………….…………………………….…………………………...
………………..……………………………………………………………………… Ps 51, …….
V diena ……………………………………..……………………….…………………………...
………………..……………………………………………………………………… Lk 15, …….
VI diena ………………………………….………………………….…………………………...
………………..……………………………………………………………………… Ps 51, …….
Pagalvok
Taip meldėsi Dovydas: 51 Psalmė Atgailaujančiojo šauksmas
3 Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo;
iš savo begalinio gailestingumo sunaikink mano maištingus darbus.
4 Kaskart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės!
5 Savo maištingus darbus aš gerai pažįstu,
ir mano nuodėmė man nuolat prieš akis.
6 Tau nusidėjau, tiktai tau, ir padariau, kas pikta tavo akyse. 
Tad esi teisus, kai mane kaltini, ir teisingas, kai savo teisme mane pasmerki.
7 Aš gimęs kaltėje, ir mano motina mane pradėjo nuodėmėje.
8 Tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, todėl mokyk mane išminties ligi širdies gelmių.
9 Apvalyk mane yzopu, ir būsiu švarus, 
nuplauk mane, ir būsiu baltesnis už sniegą.
10 Leisk man išgirsti džiaugsmo ir linksmybės žinią, 
ir kaulai, kuriuos išvarginai, tepradžiunga.
11 Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių 
ir panaikink visas mano kaltes.
12 Sukurk man tyrą širdį, Dieve, 
ir atnaujink manyje ištikimą dvasią.
13 Nevaryk manęs nuo savo Artumo,
nenuimk nuo manęs savo dvasios šventos.
14 Leisk man vėl džiaugtis tavo išganymu,
tepalaiko mane nori dvasia.
15 Mokysiu nedorėlius tavo kelių,
ir nusidėjėliai sugrįš pas tave.
16 Išlaisvink mane iš kraujo kaltės, Dieve,
mano išganymo Dieve, ir mano liežuvis mėgausis tavo teisumu.
17 Viešpatie, praverk mano lūpas,
ir mano burna skelbs tavo šlovę.
18 Juk aukomis tu nesigėri;
jei atnašaučiau deginamąją auką, tu jos nepriimtum.
19 Tikra auka Dievui  susigraudinusi dvasia; tu, Dieve, nepaniekinsi širdies, susigraudinusios ir atgailaujančios.
 Susitikimas mažoje grupėje...
Susitikimo mažoje grupėje tema bus žmogaus nuodėmė. Pasiruošk šiam susitikimui. Nuosekliai ir ASMENIŠKAI atlik namų uždavinius – Biblijos studijavimas, taip, kad turėtum atsakymus į visus klausimus ir grupelėje gerai pasireikštum. Nepamiršk, kad į susitikimus mažoje grupėje privalai atnešti uždavinių medžiagą, kuria gauni ir Šventąjį Raštą – bent jau Naująjį Testamentą.
Prieš kita susitikimą
Gali išgirsti tokius klausimus: Kokia buvo paskutinio susitikimo tema? Ar nuodėmės pasekmė byloja apie Dievo meilės baigtį? Nuodėmės esmė? Kokias ištraukas apmąstei Lectio Divina metodu?

