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Juozapas iš Nazareto 
 

Be abejo esi girdėjęs apie Šventąjį Juozapą, kuris yra toks brangus mūsų bendruomenei. Bet galį jį 

iš naujo atrasti. Turėtume rūpintis, kad jis taptų garsesnis. Jis yra labai artimas dirbantiems, kadangi 

yra darbininkų globėjas. Mes jam galime melstis už tuos, kurie išgyvena išbandymus. Tiberiadoje 

Šv. Juozapo užtarimo prašome dėl pašaukimų. Kaip matai, jis daug kuo rūpinasi (jis „plataus 

spektro“ šventasis). Visi jį gali mylėti ir jam melstis. Jis toks nuolankus!  

Kai tu jam meldiesi, taip pat ateina Mergelė Marija. Jie kartu gyveno paprastą gyvenimą Jėzaus 

akivaizdoje. 

Juozapai, norėčiau kalbėti apie tave, tiesiog papasakoti, kaip aš susipažinau su tavimi. Aš nesu nei 

teologas, nei egzegetas; aš tiesiog noriu pasidalinti susitikimu su tavimi, Juozapai iš Nazareto, 

tikėjimo, nuolankumo ir tylos žmogau. Tas atradimas man suteikė daug džiaugsmo ir paguodos ir 

padėjo man supaprastinti santykį su Kristumi ir Bažnyčia. 

Tu esi toks šventasis, apie kurį kalbama tylomis, bijant atrodyti juokingai arba kaip kokia 

„davatka“. Tai normalu, nes tu buvai toks kuklus, nepastebimas, išėjai iš šio pasaulio lyg ant pirštų 

galų... 

kito amžiaus šventasis 

Juozapai,  tu nesi senamadiškas ar koks senukas kaip esi vaizduojamas statulose, visada laikantis 

leliją rankose.  

Popiežius Jonas XXIII tave labai mylėjo ir išrinko II Vatikano susirinkimo globėju. Neblogą darbą 

tada atlikai. Mat laisvės ir gerumo dvelksmas užplūdo tuo metu Bažnyčią. Šaltinis, kuriam tuo metu 

leido ištrykšti, nenustoja tekėjęs, nepaisant baimių. 

Juozapai, tu nesi tik tam tikro stiliaus Bažnyčios globėjas, bet esi visos Bažnyčios globėjas. Jūs su 

Marija buvote naujas vynmaišis, kuris saugojo Kristų, naują vyną... 

ne knygose, bet laukuose 

Ne bibliotekoje atadau Juozapą, bet „laukų mokykloje“, per labai konkrečius gyvenimo įvykius. 

Pradžioje tas susipažinimas buvo labai juokingas, bet bėgant laikui gilinausi į Juozapo vidinius 

išgyvenimus, atradau jį kaip liudytoją ir Kristaus bei Marijos tarną. Jis buvo pačios pirmos 

„naminės“ Bažnyčios sargas ir tarnas. 

Juozapas ir jo buvimas, kai kas nors nauja prasideda 

Juozapas visada pasirodo, kai kažkas nauja kuriasi. Jis buvo išrinktas naujų laikų aušroje. Daug 

naujų bendruomenių, šeimų, parapijų iš naujo atranda jį. Naujoji evangelizacija jame irgi randa savo 

pagalbininką. Jis visuomet yra Bažnyčios tarnas ir sargas.  

Dažnai jis yra pristatomas kaip nepavojingas senukas, kuriam labai paprasta buvo gyventi 

skaistybėje. Ne, jis buvo jaunas ir tuo pačiu gyveno skaistybėje ir savo labai ypatingame pašaukime. 

Jis nei kunigas, nei vienuolis, bet pasaulietis. Kiekvienas pakrikštytasis gali jaustis artimas jam ir 

pasisemti truputį išminties iš jo pavyzdžio. Mums jis yra kvietimas tapti šventaisiais kasdienybėje. 

Paulius VI sakė: „Šventasis Juozapas yra modelis tų nuolankiųjų, kurios Bažnyčia išaukština. Jis 

yra gyvas įrodymas, jog tam, kad būtume gerais  krikščionimis, nebūtina nuveikti didelių darbų; 

tam reikia tiktai eilinių, žmogiškų, aprastų, bet tikrų ir autentiškų dorybių“. 

Šiomis dienomis, kai Bažnyčia stengiasi užleisti daugiau vietos pasauliečiams, Šventojo Juozapo 

pavyzdys yra labai reikalingas, kadangi jis tam tikra pirmasis pasaulietis, turinti mums ką asakyti 

apie šventumą, Bažnyčią, šiandieninę šeimą. 

sekti paskui Kristų 

Kai imama sekti paskui Kristų, norisi jį giliau pažinti. Jėzaus šeima mums padeda geriau suprasti, 

pažinti jo veidą. Susipažinti su šeima, kuri priima Jėzų, Tėvo pasiųstąjį, vieną asmenį iš Šventosios 

Trejybės, įžengusį į mūsų istoriją, tai reiškia augti Kristaus pažinime, atrasti dangaus ir žemės 

sandorą. 

pastatyk Juozapą į kampą 



Prieš keletą metų gavau paskutinį įspėjimą, kad turiu sumokėti nemažą sumą: 7000 litų. Turėjau 

kaip nors surasti tuos pinigus. Kalbant apie šį sunkumą su mus aplankiusiu žmogumi, jis man 

pasiūlė: „Paimk Šventojo Juozapo statulą, pastatyk ją į kampą, nusuk jį ir pavesk jam šį sunkumą.“ 

Man ta mintis nelabai patiko. Be to, tokia elgsena atrodė kažkokia magiška ir kvaila. Aš galėjau 

kažkur kreiptis dėl pinigų, bet buvo per mažai laiko. Be to, ir statulos neturėjau. Galiausiai vis tiek 

nusprendžiau visą tą reikalą patikėti Šventajam Juozapui. Tada paėmiau molio ir pradėjau lipdyti 

Šv. Juozapo statulėlę melsdamasis, su pasitikėjimu, nes tikiu šventųjų bendravimu. Nulipdęs iki 

kaklo gavau 2500 litų. Aš skubėjau lipdyti statulą. Praėjus trims dienoms, gavau reikiamą sumą. Ta 

statulėlė dabar stovi pirmoje bendruomenės koplyčioje. Aš nulipdžiau Juozapą su šypsena iki ausų, 

kad atrodytų laimingas šventasis. Dažnai su pasitikėjimu pakišu jam po kojom maldos intencijas. 

Aš tikiu šventųjų bendravimu ir tas bendravimas yra labai konkretus ir gilus. 

Juozapai, tu esi daug daugiau nei ūkvedys 

Bet greitai suvokiau, kad Šventasis Juozapas yra daug daugiau nei ūkvedys. Aš pradėjau melstis 

jam. Man labai patiko, kad jis buvo kaip Jėzaus įtėvis, jo globėjas, todėl pagalvojau: „Mūsų 

Dangiškasis Tėvas, kuris išsirinko Mariją iš visų moterų, turėjo išsirinkti vyrą tarp vyrų, kuris buvo 

kilęs iš Dovydo giminės. Reikėjo labai paprasto, išmintingo, sveikos nuovokos vyro, kad visas tas 

žmogiškas savybes perduotų Jėzui. 

Jėzus panašus į Juozapą 

Kai matau įvaikintą vaiką, kuris turi tuos pačius veido bruožus, kaip jo įtėvis, aš sakau sau: „Jėzus, 

ko gero, taip pat paveldėjo Juozapo bruožų: jo stiprybę, nuovokumą, įžvalgumą, būdą paprastai 

kalbėti žmonėms. 

 

  

 

 


