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Ku n igas Vyta utas Griga ravici us:
,,Kristaus prisikelimo kelias moko
gyven myleti, aukotis"
Arteja didZiausia ir reikimingiausia krikitioni3koji metq Svente
- 5v. Velykos, o savaite ikijq bus Verbq sekmadienis. Daugeliui
Velykos, ko gero, labiau asocijuojasi ne su Jezaus Kristaus kaniia
ir stebuklingu prisikelimu, o su pavasariu, marguiiais. Apie
Sias sqsajas kalbames su Kauno Kristaus Prisikelimo baZnyiios
klebon u, mon si njoru, deka n u Vyta utu G RIGARAVtet U nn l.

Giedre MILIGVICIUTE

- Kaip jums atrodo, ar kar-
tais kataliki5kosios Svent6s
netampa vien Svent6mis, kai
nesusimqstoma apie jq sakra-
linq reikimq?

- 5v. Velykos - didi Svente, ir
mes, katalikai, tai iSgyvename
d2iaugsmingai Slovindami VieS-
pati, nugalejusi mirti ir suteikusi
amZinojo gyvenimo vilti. Man
atrodo,jog toks pasakymas, kad
zmonds mdgsta Sventes Svesti,
o ne melstis, yra nelogi5kas. lti-
kejusiems 2monems Sv. MiSios
visada yra Svente. Kartq viena
moteris, paklausta, ko ji taip dai-
nai eina i baZnytiq, atsak€:.,Einu
Svgsti pasimatymo su Jdzumi."
O Velykos nuo pat pradiiq buvo
pavasario Svente. Ankstyvajai
Bainytiai tai buvo susijg daly-
kai: Jezaus iristaus prisikelimas
atnaujina ir paiiq k0rinijq.

- Regis, iiame amiiuje, pa-
ienklintame technikos ir elek-
tronikos stebuklais, neiabota
komercija, ne itin teigiamais
valdiios imoniq poelgiais,
dvasingumas neretai atsidu-
ria antrame, jeigu ne tretiame
plane. Ar jums taip neatrodo?

- Deja, i5 esmes yra taip, nors
apibendrinti ir pritaikyti visiems
visuomenes sluoksniams to ne-
galima. PaZistu nemaZai versli-
ninkq, politikq, kitq veiklos sritiq
atstovq, kuriems dvasinis gyve-
nimas - nesvetimas. DZiugu,
kadjie ne tik lankosi baZnytioje,
bet ir geba krikSiioniSkai daly-
tis su kitais, materialiai paremti
sku rstaniiuosius.

- Priminkite, kuo reikimin-

gas tikintiesiems gav6nios
laikotarpis?

- Per gavdniq, apmqstant
Kristaus kantiq, mes kvieiiami
paZvelgti i savo paiiq iaizdas,
kurios trukdo gyventi visaverti
dvasini gyvenimq. Gavenia pra-
sideda Pelenq diena. Siq dienq
skaitomas skaitinys i5 Senojo
Testamento Joelio knygos. Tikin-
tieji kvietiami susikaupti, panirti

i rimti, atlikti atgailq, susitaikyti
su Dievu ir artimaisiais, kad kar-
tu su Kristumi prisikeltume nau-
jam dZiaugsmingam gyvenimui.
Ka2kur skaiiiau:,,Kas prisipa2ista
esqs li0dnas, turi polinki i prastq
nuotaikq, blogq upq, turi gal-
voti, jog nera pakankamai arti
Kristaus."

- Kaip i5 tiesq reik6tq su-
vokti Velykq prasmq? Kod6l
5i 5vent6 iveniiama kelias
dienas?

- Krikiiionys Vieipaties pri-
sikelimq iveniia 50 dienq. Argi
neverta dZi0gauti ir linksmintis
suvokiant, kad gyvenimas yra
stipresnis uZ mirti?! Gaila, kad
5iandien daugelis yra praradg
Velykq laiko pojriti. Ankstyvosios
BaZnyiios krik5tionys susi2avejg
vel ir vel uZgiedodavo Velykq

,,Aleliuja"! Sv. Augustinas per
vienq pamokslq kalbejo:,,Giedo-
kime,,Aleliuja" iia, Zemeje, kur
dar esame pilni r0pestiq, kad
vienq dienq galetume giedoti
saugiai ten..." Be to, prisikelimo
kelias yra gydomasis kelias. Juo
eidami mes mokomes gyven-
ti, myleti, aukotis. Jei Zmogus
gyvena vien sau, jis gali likti su

senomis Zaizdomis, kelianiiomis
depresijq ir beviltiSkumq. Toks
Zmogus gyvenime nemato nie-
ko iviesaus, tik tamsq.

- Ke manote apie Kristaus
- Zmogaus S0naus - aukos
prasmq? Kq apskritai rei5kia
auka d6l kitq?

- Kristaus auka - tai begalin6s
Dievo meilds ir gailestingumo
aprei5kimas pasauliui ui imo-
nijos nuodemes. Jono Evan-
gelijoje skaitome: ,,Dievas taip
pamilo pasauli, jog atidave savo
viengimi S0nq, kad kiekvienas,
kuris ji tiki, nepraZ[tq, bet tur6-
tq amZinAiigyvenimq" (Jn 3, 16).

Kitoje vietoje skaitome: ,,Nera
didesn6s meiles, kaip gyvybq ui
draugus atiduoti." Auka ddl kito
- tai didiiausia meiles i5rai5ka,
kai mylima be jokio iSskaiiiavi-
mo, nelaukiant atlygio ir d6kin-
gumo. Apie tokiq meilq raio 5v.

apaitalas Paulius pirmojo laiiko
korintieiiams 13 skyriuje. Si0ly-
iiau ji perskaityti.

- Ko reikia, kad Siandien
imogus pajustq tikr4jq Velykq
nuotaikq ir suvoktq iios Sven-
t6s sakralumq?

- Reikia tinkamai pasiruoiti
Siai iventei. Pirmiausia - kartais
atrasti tylos oazq, kur bOtq gali-
ma pab0ti vienumoje su Dievu,
ne tikJam kalbeti, bet ir stengtis

isiklausyti i savo vidini balsq -
sqZinq, per kuriq Vieipats kalba
mums.Tokia oaze gali b0ti Sven-
iiausiojo Sakramento adoracija.
Antra, reikia,,atlikti" sqZines sqs-

kaitq, per atgailq iivalyti i5 savo
sielos susikaupusius skaudulius.

Kun. monsinjoras V. Grigaraviiius

linki prasmingos Didiiosios savaitds ir
diiaugsmingq

iv. Velykq

Argi prie5 Sventes i5 savo namq
nei5valome dulkiq, 5iuk5liq?
Tretia, derdtq skaityti Kristaus
kaniios istorijE, pasistengti isi-
gyventi, isijausti, kq Jis del m0sq
pada16.

- Koks jausmas jus pati ap-
ima tq reikimingq ir lemiam4
Kristaus prisik6limo nakti?

- DZiaugsmas, Slovinimas,
dekojimas, pasididiiavimas, kad
esu Jezuje Kristuje suvienytas su

visa atpirktqia 2monija.

- Ar veiksmingas Siais laikais
pasninkas? Regis, Bainyiia
yra padariusi rimtq nuolaidq
d6l pasninko. Vis d6lto kokia
jo reikim6?

- NeZinau, kokios tos rimtos
nuolaidos del pasninko... Galbut
per daug siaurai jis buvo trak-
tuojamas, tik kaip susilaikymas
nuo mesiSkq valgiq. Zinoma,
ir to laikomasi. Tadiau jei pas-

ninko metu stalas nukrautas
prabangiais valgiais be mesos,
ar tai galima laikyti pasninku?
Tikroji pasninko prasme - atsi-
sakyti ne tik megstamq valgiq,
bet ir uisidmimq, pom6giq, pa-
vyzdLiui, teatro, kompiuteriniq
2aidimq, nereikalingq pirkiniq ir
kt. Svarbiausia pasninkq susieti
su auka - kq sutaupei, paaukok
stokojantiesiems.

- Ar, jusq manymu, Siandien
imon6s laikosi senoviniq Di-
diiosios savait6s tradicijq:
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ketvirtadieni - susitvarkyti
namus, iisimaudyti, penkta-
dieni - nedirbti ukio darbq ir
pan.?

- Atvirai sakant, neZinau, ar
5iq tradicijq laikomasi. M0sq na-
muose, pamenu, mama liepda-
vo ketvirtadieni sutvarkyti kam-
barius, penktadieniais gyvulius
tikrai pa3erdavo, o daugiau ar
kq dirbdavo, neZinau. Mes, vai-
kai, tikrai ruoSdavome pamokas,
nes Se5tadieni reikedavo eiti i
mokyklq.

- Priminkite, kq simbolizuo-
ja margutis?

- Margutis niekuo nesusijqs
su krikSiionybe, tai ii pagony-
bes laikq i5likusi tradicija. Kiau-
Sinis simbolizuoja pradZiq pra-
dZiq, todel ir velykinis margutis
yra naujos gyvybes atsiradimo,
atsinaujinimo, atgimimo sim-
bolis. Kartu su prisikelusiu Kris-
tumi ir mes prisikeliame naujam
gyvenimui.

- Mokslininkai yra irodq,
kad imogui geriausias psicho-
terapijos seansas yra i5paiin-
tis ir malda. Kokia i5paiinties
misija?

- Padarytas blogis slegia, ne-
duoda ramybds nei dienq, nei
nakti. Prisiminkite tq poj0ti, kai
kam nors pakenkdte, galbut net
ne i5 blogos valios - nordjote
kaip geriau, o isejo taip, kaip i56-
jo. Juk taip b0na gyvenime! Kiek
tada kaniios ir iSgyvenimq paty-
rete? Kq jau kalbeti apie sqmo-
ningq kenkimq. Dera prisiminti
Judo iSdavystq. Parduodamas
Jezq ui 30 sidabriniq, jis man6,
kad fariziejai tik pagqsdins Je4q,
tatiau, pamatqs 2iaurq susidoro-
jimq, i5sigando, bet neatgailavo,
ir tai privede prie saviZudybds.
Sv. apaitalas Petras tris kartus
i3dav6 Jdzq, taiiau atgailavo ir
atgavo sielos ramybq, jam Je-
zus atleido. lipa2intis - tai sielq
slegianiiq nuod6miq iSpa2ini-
mas ir per kunigo rankas gautas
Vie5paties atleidimas. Paban-
dykite atlikti gerq, nuoSird2iq
atgailq - ne ddl to, kad tokia
tradicija, kad reikia, o trokSdami
susitaikyti su Dievu, atgauti rysi
su Juo. Bet koks padarytas blo-
gis yra nuodeme, kuri nutraukia
ryii su Dievu.Stai kodel Zmogus
taip blogai jauiiasi. Sie, Dievo
gailestingumo, metai mus vi-
sus kvieiia atlikti atgailQ. Kas

ir kur b[tume, kokias pareigas
uZimtume, mums visiems reikia
Dievo gailestingumo, nes visi

esame klystantys Zmonds.

- Dainai prisimename Siuos
J6zaus iodiius:,,Kas i5 j0sq be
nuod6m6s, tegul pirmas meta
akmeni." Juos m6gstame kar-
toti ypai Siais prieStaringumq
kupinais laikais. Kaip jOs ai5-
kintumEte minritq mlnti?

- Labai paprastai: pries pa-

smerkdamas kitq, pirmiausia
paZvelk i save. Vienintelis be
nuod6m6s buvo Jdzus - Jis gald-
jo mesti akmenj, bet tare mote-
riai:,,Eik ir daugiau nebenusid€k."
Toks yra tikrasis gailestingumas.

- Krik5iionis yra imogus,
kuris krikitytas, o imogus, po
kriKto nutolgs nuo Bainyiios,
vis tiek yra krikiiionis?

- KrikSto sakramentas nepa-
naikinamas, jei 2mogus nepri6-
m6 kito tikejimo...

- Beie, teko susidurti su
nuomone, kad, nor6damas
vadintis tikru kataliku, turi ati-
tikti grieitus kriterijus. Jeigu
nukrypsi nuo tik6jimo tiesq,
durys pas Dievqtau bus uiver-
tos. Ar taip yra i5 tikrqjq?

- Dievo gailestingumas - ne-
iimatuojamas, beribis. Jei tik
imogus ateina pas Ji atgailau-
damas, Dievas su meile priima
j savo mylinti glebi. Apie tai ai5-

kiai paliudijo Jdzus palyginime
apie s0nq palaid0nq 5v. Luko
Evangel'rjoje.

- Kokius nepatogius klausi-
mus jums dainiausiai uiduo-
da jaunimas? Ar galima disku-
sija d6l bibliniq tiesq?

- Dabartinis jaunimas - smal-
sus, domisi ivairiomis temomis,
taip pat ir religiniais klausimais,
ir tai nera blogai. Man asme-
niSkai neteko iigirsti nepatogir.l
klausimq. Parapijoje veikia Bibli-
jos studijq ratelis, kuriam vado-
vauja prityre 5v. Ra5to Zinovai.
Ji lanko ir jauni 2monds, ten jie
diskutuoja ivairiomis biblinemis
temomis. Tokiq susiburimq tiek
Kaune, tiek kitur Lietuvoje yra

daug.

- Kartais sakoma, neva ti-
kintieji Siame pasaulyje keniia
ir laukia amiinosios laim6s. Ar
tikrai krikitionyb6 yra kaniiq
aukitinanti religija?

- Krikitionybd yra dZiaugsmo
religija, tik gaila, kad lietuvi5kas
sant8rumas neleid2ia to iSreikS-

ti. Jezus kalbejo:,,Ai at6jau, kad
Zmon6s tur6tq gyvenimq, - kad
apstiai jo tur6tq" (Jn 1 0, 1 0). Taip
pat Jis sak6:,,Ai jums tai kalbe-
jau, kad jumyse b0tq manasis

dZiaugsmas ir kad j0sq dZiaugs-
mui nieko netr0ktql'

- Kauno Kristaus Prisik6li-
mo bainyiia savo i5kiliu baltu
stotu liudija dvasios pergalg
priei materialines vertybes. O
koks j0sl|, dvasios t6vo, asme-
ninis i0kis?

- Galima sakyti, kad mano
dvasios vadovas yra palaiminta-
sis Jurgis Matulaitis, todel jo SU-

kis,,Duok, Dieve, kad sudegiiau
kaip Zvakd ant altoriaus nuo dar-
bo kaitros ir meilds ugniesTau ir
Tavo Ba2nyiiai" - mano, kaip ku-
nigo, vedlys.

- Kokias Velykas j0s pats
prisimenate i5 vaikyst6s?

- Mano ankstyvoji vaikystd
prabdgo vaikq namuose. Buvo
gilus sovietmetis, tad kas yra

Velykos, tada net neZinojau. Pa-

auglystdje, kai patekau pas ite-
vius Grigaraviiius, pirmq kartq
iSgirdau Kristaus istorijq, iimo-
kau maldas, kiekvienq sekma-
dieni keliaudavome i Sv. Mi5ias,

ir man atsivdre naujas pasaulis.

Suprantama, Velykq rytas pra-

sidddavo baZnyiioje 5v. Miiio-

ilraOicijos
mis. Nebuvo galingo choro, bet
velykinds Slovinimo giesm6s vis
delto nepaprastai veikd paau-
glio iirdi. GriZq sdsdavome prie

kuklaus mamos paruoito stalo,
tdvukas palaimindavo, ir tada
linksmai pusryiiaudavome. Pir-

miausia susidauZdavome paiiq
iSmargintais marguiiais.

- Ar Lietuvos imonEs per
25-erius nepriklausomyb6s
metus netapo dvasingesni?

- Jei 5j klausimq man kas nors
b0tq uZdavqs pirmaisiais Atgi-
mimo metais, neabejotinai at-
sakytiau,,taip", nes tada i5 tiesq
buvo juntamas stiprus dvasinis
pakilimas. Dabar, nesu taip tvir-
tai isitikings.Taiiau matau graiiq
pokyiiq BaZnyiios ir tikiniiqjq
gyvenime, ir tai dZiugina.

- Ko palink6tum6te Lietu-
vos imon6ms art6janiiq iv.
Velykq proga?

- Nuoiirdaus krikSiioni5ko
dZiaugsmo, meil6s ir gailestin-
gumo ir kad dosniai juos dalytq
visiems, kuriuos leis gyvenimo
kelyje sutikti m0sq Vie5pats J6-

zus Kristus.

Kartu su Atgimimu atkurta Kauno Kristaus Prisiktlimo bazilika - didiiausia

monumentaliosios architekt0ros bainyiia Baltijos ialyse.,,Eltos" nuotr.
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