
„Be paliovos melskitės“ (1Tes 5,17).

Šiemet „maldos už krikščionių vienybę savaitė“ švenčia savo šimtmetį. 
pirmą kartą „Maldos už krikščionių vienybę oktava“ buvo minima 1908m. sausio 
18-25  d.  Po  šešiasdešimties  metų,  1968m.,  Maldos  už  krikščionių  vienybę 
savaitę ruošė  Tikėjimo ir Konstitucijos Komisija (Ekumeninė Bažnyčių Taryba) 
kartu su Krikščionių vienybės sekretoriatu (Katalikų Bažnyčia). Nuo tada kasmet 
susirenka kartu katalikai ir įvairų Bažnyčių krikščionys, paruošiama knygelė su 
pasiūlymais maldos savaitės šventimui.

Šiems  metams  žodį  iš  pirmojo  šv.  Pauliaus  laiško  krikščionims 
Tesalonikuose  (Graikijoje)  išrinko  gausi  Jungtinių  Valstijų  ekumeninė  grupė. 
Tesalonikiečių bendruomenė buvo maža, dar jauna ir Paulius jautė, kad vienybė 
tarp  jos  narių  turėtų  būti  stipresnė.  Todėl  kviečia  „taikiai  sugyventi“,  būti 
kantriems su visais, blogu neatsimokėti už bloga, daryti gera vieni kitiems ir 
visiems,  o  taip  pat  „be  paliovos  melstis“.  Tuo  lyg norėdamas  pabrėžti,  kad 
vienybės gyvenimas krikščionių bendruomenėje yra įmanomas tik per maldos 
gyvenimą. Pats Jėzus saviesiems vienybės meldė Tėvą: „Tegul visi bus viena“ 
(Jn 17,21).

„Be paliovos melskitės“.

Kodėl  „be paliovos melstis“?  Todėl,  kad malda yra esminė asmens 
kaip žmogiškos būtybės dalis. Esame sukurti pagal Dievo panašumą, kaip Dievo 
„tu“, sugebantys palaikyti su Juo bendrystės santykį. Malda, tai yra draugystės 
ryšys,  spontaniškas,  paprastas  ir  tikras  pokalbis  su  Juo  yra  vienas  iš 
sudedamųjų mūsų būties elementų, leidžia mums tapti autentiškais asmenimis, 
išlaikant pilną Dievo sūnų ir dukterų kilnumą.

Sukurti kaip Dievo „tu“, galime gyventi nuolatiniame santykyje su Juo, 
Šventoji  Dvasia  gali  užpildyti  mūsų  širdis  meile  ir  pasitikėjimu  savo  Tėvu: 
pasitikėjimu,  kuris  skatina  dažnai  su  juo  kalbėtis,  išdėstyti  jam  visus  savo 
reikalus,  savo  mintis,  sumanymus;  pasitikėjimu,  kuris  nekantriai  laukia 
akimirkos,  skirtos  maldai  –  išplėštos  per  dieną  nuo  darbo,  šeimyninių 
įpareigojimų  –  kad užmegztume gilų  santykį  su  Tuo,  kurio,  žinome,  mylimi 
esame.

Reikia „be paliovos melstis“ ne vien dėl savo reikmių, bet ir dėl to, kad 
prisidėtume prie Kristaus Kūno kūrimo, prie pilnos ir regimos Kristaus Bažnyčios 
bendrystės. Tai – slėpinys, kurį galėtume šiek tiek perprasti, galvodami apie 
susisiekiančius indus. Kai įpilama naujo vandens į vieną jų, pakyla skysčio lygis 
visuose induose. Tas pats atsitinka, kai kas nors meldžiasi.  Malda yra sielos 
pakylėjimas į Dievą, kad šlovintume Jį ir Jam dėkotume. Analogiškai, kai kyla 
vienas, kartu pakyla ir visi kiti.

„Be paliovos melskitės“.

Kaip „be paliovos melstis“, ypač, jei esame nuolat įsitraukę į kasdienio 
gyvenimo sūkurį? 

„Be paliovos melstis“ nereiškia dauginti maldų skaičių, bet nukreipti 
sielą ir gyvenimą link Dievo, gyventi pildant Jo valią: studijuoti, dirbti, kentėti, 
ilsėtis  ir  net  mirti  dėl  Jo.  Tiek,  kad  nebesugebėtume gyventi  kasdienybėje, 
nesusitarę su Juo.

Taip mūsų veikimas virsta sakraliu veiksmu, o visa diena – malda.
Mums galėtų padėti pasiryžimas paaukoti Dievui kiekvieną veiksmą, 

palydimą žodžiais „Dėl tavęs, Jėzau“; arba, sunkumuose: „Kas svarbu? Tave 
mylėti svarbu”. Šitaip viską perkeisime į meilės darbą.

Ir malda bus nepaliaujama, nes nepaliaujama bus meilė.
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