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Rožinis
Įvadas. Rožinis yra tokia nuostabi ir graži malda. Tai taip pat ir labai tradicinė malda. Kaip geriau
suprasti tą maldą ir kaip nuoširdžiai ją melstis? Nes jeigu nekreipsime dėmesio rožinį įmanoma sukalbėti
per 10 – 15 minučių. Tačiau tai nėra šios maldos prasmė. Kai meldžiamės Marijai, norime su ja kalbėtis
visa širdimi, tiesiog norime būti prie jos kaip prie motinos. Rožinis yra ne tik malda Marijai, bet ir su
Marija. Per rožinio maldą galima kontempliuoti Mariją ir Jėzų, bandyti suprasti, kaip ji suvokė Jėzaus,
Dievo paslaptį. Mes galime prašyti, kad ji padėtų gilinti krikščionišką gyvenimą.
Rožinio istorija. Rožinis nebuvo iš karto toks, kokį dabar kalbame. VI amžiuje buvo tik antifonas
„Sveika Marija, malonės pilnoji“. Truputį vėliau buvo pridėti Elžbietos žodžiai: „Tu pagirta tarp moterų“
ir Jėzaus vardas „ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus“. XIII amžiuje „Sveika Marija“ malda buvo pradėta kartoti
litaniniu būdu kaip „Tėve mūsų“, jungiant su Dovydo psalmėmis. Nemokantys skaityti vienuoliai „Sveika
Marija“ ir „Tėve mūsų“ psalmynus kalbėdavo vietoj biblinio psalmyno. Nuo XV amžiaus „Sveika
Marija“ buvo pradėta kalbėti kaip ir šiandien. XIV amžiuje Henrikas iš Kalkaro „Sveika Marija“
psalmyną padalijo po 15 dešimčių, tarp kiekvienos dešimties įterpiant „Tėve mūsų“. Tuo pat metu plačiai
paplito legenda apie Šventąjį Dominyką, kaip rožinio pradininką. Legenda lieka legenda, tačiau Šv.
Dominykas ir jo broliai pamokslininkai tikrai naudojosi šia populiaria malda ir skleidė ją kurdami
brolijas, platinančias pamaldumą Šv. Mergelei Marijai.
Daugelis popiežių taip pat labai mėgo šią maldą. Pijus V (XVI a.) buvo vadinamas „pirmuoju
rožinio popiežiumi“. Paulius VI rašė apaštalinį paraginimą „Marijos kultas šiandien“. Vienas skyrius
buvo skirtas rožinio maldai. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II visus tikinčiuosius kviečia kiekvieno
mėnesio pirmą šetadienį rožinį kalbėti už taiką pasaulyje, šeimose ir mūsų širdyse. Popiežius Leonas XIII
sako, kad rožinis nėra visa Biblija, bet tai yra Evangelijos santrauka. Rožinio slėpiniuose atsispindi
svarbiausi Kristaus paslapties etapai: įsikūnijimas, kančia ir išaukštinimas.
Rožinis mus kviečia klausytis Dievo žodžio.
Rožinio prasmė: kontempliuoti ir užtarti. Šios maldos centras – Jėzus. Tai dažnai yra pamirštama.
Rožinis – Jėzaus gyvenimo slėpinių meditacija. Su Marija mes galime žvelgti į Jėzaus gyvenimo paslaptį
ir ją lengviau suvokti. Nes Jo gyvenimą mums kartais sunku suprasti. Su Marija mes lengviau galime
suvokti 3 svarbiausius Jėzaus gyvenimo etapus, tai yra 3 rožinio dalys.
Pirmasis žvilgsnis – į įsikūnijimo paslaptį. Mes turime tai apmąstyti, kadangi Dievas tapo Sūnumi
Jėzuje. Tai turime atsiminti ne tik per Kalėdas, bet ir kiekvieną kartą kalbant Džiaugsmingąsias rožinio
paslaptis. Dievas norėjo būti taip arti mūsų, kad tapo žmogumi.
Antrasis žvilgsnis – į atpirkimo arba išganymo paslaptį. Centre yra nukryžiuotas Kristus. Bet Marija
yra labai arti Jėzaus kančios. Marija gali mums padėti, kad sunkumus priimtume su meile. Nes ji buvo
ištikima Jėzaus kančioje. Beveik visi apaštalai apleido Jėzų jo kančioje, bet kaip parašyta Evangelijoje
“prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina” (Jn 19, 25). Kančia nesunaikina Marijos. Marija mus moko visus
sunkumus sujungti su Jėzaus skausmu. Mylėti kančioje – didelis slėpinys. Mes pripratome matyti kryžius
visur: ant sienų, bažnyčiose. Ar mums tai vis dar yra meilės stebuklas?
Trečiasis žvilgsnis – į garbingąsias paslaptis. Centre čia yra Jėzaus prisikėlimas. Marija mums yra
kaip tikėjimo motina. Nes ji tikėjo, kai Jėzus sakė “po trijų dienų aš prisikelsiu”. Prisikėlimo slėpinys
didelis džiaugsmas, bet nėra lengva tuo tikėti. Marija gali mus išmokyti trokšti Šventosios Dvasios.
Marijoje mums suteikia viltį.
Popiežius Jonas Paulius II pridėjo 5 Jėzaus viešojo gyvenimo paslaptis. Tai Šviesos slėpiniai.
Kalbėdami rožinį galime susidurti su keliais sunkumais.
Ar tikrai reikia kalbėti rožinį? Juk einame į Mišias, kartais skaitome Šv.Raštą ir to užtenka. Ką
rožinis suteikia mūsų tikėjimui? Tai yra pagalba, padedanti geriau pažinti Jėzų bibline prasme, pažinti
savo širdimi. Rožinis – mūsų širdies malda, kadangi šiame intelektualiame pasaulyje reikia iš naujo atrasti
savo širdį. Ši malda padeda išlaikyti širdies tylą.
Kitas sunkumas – kalbėjimo greitis. Jei ši malda yra kalbama skubotai, prarandama šios maldos
esmė – kontempliacija, t.y. kelias, kuriuo mes įeiname į vidinį ryšį su Jėzumi.
Pasikartojimai, t.y. maldos nuolankumo ženklas, meilės ženklų pakartojimas. Kadangi ir šeimoje,
ir įsimylėjusių tarpe nuolat yra kartojami meilės žodžiai. Todėl ir Jėzus su Marija laukia mūsų meilės. Per
šią maldą galime tai išreikšti.

Siūlome kelis konkrečius patarimus kaip lengviau būtų melstis nuostabią maldą:
1. melstis lėtai
2. užtarimo malda (prieš pradedant melstis rožinį reikėtų sugalvoti keletą intencijų, tai įpareigos
sukalbėti visą maldą)
3. laiko trūkumą galima išspręsti labai paprastai, pvz.: išmatuoti kelią iki mokyklos, universiteto
rožinio paslaptimis, tai labai paprastas būdas atrodytų prarastą laiką atiduoti Dievui
4. rožinį lengviau melstis su kitais
5. rasti konkretų laiką
6. gerbti rožinį
Bažnyčia tokia tvarka siūlo melstis rožinio slėpinius:
Pirmadieniais – džiaugsmo
Antradieniais – skausmo
Trečiadieniais – garbės
Ketvirtadieniais – šviesos
Penktadieniais – skausmo
Šeštadieniais – džiaugsmo
Sekmadieniais – garbės

