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Brangūs broliai ir seserys Kristuje, 
metų karuselė vėl apsisuko ir mes, krikš-
čionys, pirmuoju advento sekmadieniu 
pradedame naujuosius liturginius metus. 
Esame kviečiami į naują budėjimo ir 
laukimo pradžią, nes žodis „adventas“ 
reiškia atėjimą. 

Žydų tauta vis dar laukia Mesijo, 
savo Gelbėtojo. Jų skausmingą laukimą, 
ilgesingą žvilgsnį į dangų su prašymu, 
kad pas juos ateitų Atpirkėjas, nusako 
pranašo Izaijo žodžiai: „Rasokite, dangūs, 
iš aukštybių ir, debesys, išlykite teisumą. 
Žemė teprasiveria, tedygsta išganymas, 
drauge tegu išželdina teisumą!“ (Iz 45, 8). 
Per adventą rarotų pamaldose mes taip pat 
giedame gerai žinomą giesmę „Rasokit, 
dangūs“, šitaip išreikšdami Dievo Sūnaus 
antrojo atėjimo laukimą. 

Senajame Testamente labai daug ra-
šoma apie Mesijo, žydų tautos Gelbėtojo, 
atėjimą. Štai mesijinis pažadas karaliui 
Dovydui: „VIEŠPATS sako tau, kad jis, 
VIEŠPATS, padarys tau namus. Kai pa-
sibaigs tavo dienos ir tu atgulsi su savo 
protėviais, aš pakelsiu po tavęs palikuonį, 
kilusį iš tavęs, ir padarysiu tvirtą jo kara-
lystę“ (2 Sam 7, 11–12). Pranašas Izaijas 
džiūgavo: „Nes kūdikis mums gimė! Sū-
nus duotas mums! Jis bus mums valdovas. 
Jo vardas bus „Nuostabusis Patarėjas, 
Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ra-
mybės Kunigaikštis“. Jo viešpatavimas be 
ribų, o taika begalinė“ (Iz 9, 5–6).

Taip pat pranašo Jeremijo knygoje 
skaitome: „Tikėkite manimi, – tai VIEŠ-
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Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats (Mt 24, 42)
PATIES žodis, – ateina metas, kai išaugin-
siu Dovydui teisią Atžalą. Kaip karalius 
jis viešpataus ir sumaniai vykdys krašte, 
kas teisinga ir teisu“ (Jer 23, 5).

Visos šios pranašystės ir Dievo pa-
žadai išsipildė Jėzuje Kristuje. Apaštalas 
Paulius Laiške žydams rašė: „Daugel 
kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas 
yra kalbėjęs mūsų protėviams per prana-

šus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo 
į mus per Sūnų <...>. Jis, Dievo šlovės 
atšvaitas ir jo esybės paveikslas, <...> 
nuplovęs nuodėmes, atsisėdo Didybės 
dešinėje aukštybių aukštybėse“ (Žyd 1, 
1–3). Pagaliau Evangelijoje pagal Matą 
apie Jėzaus kilmę skaitome: „Jėzaus Kris-
taus, Dovydo Sūnaus, Abraomo Sūnaus, 
kilmės knyga“ (Mt 1, 1). Kitaip tariant, 
evangelistas patvirtina, kad Jėzus yra 
išpranašautas Mesijas.

Deja, Rašto žinovai, aukštieji kunigai 
ir kiti tikintys žydai – fariziejai, sadukiejai 

nepripažino Jėzaus. Nuo pirmųjų aktyvios 
Jėzaus veiklos pradžios, jie persekiojo Jį ir 
rezgė pinkles, kaip apkaltinti ir pasmerkti 
mirčiai. Jų puikybė, išdidumas neleido 
pripažinti, kad būtent Jėzuje išsipildė visa 
tai, apie ką kalbėjo pranašai, ką liudija 
Senasis Testamentas. Jiems sunku buvo 
pripažinti, kad Žmogus, kilęs iš nežinomo 
miestelio Nazareto, gali būti Mesijas. Net 
Natanaelis, kuris Jėzui išpažino: „Rabi, 
tu Dievo Sūnus, tu Izraelio Karalius!“ 
(Jn 1, 49), – anksčiau išgirdęs iš Pilypo: 
„Radome tą, apie kurį rašė Mozė Įstatyme 
ir pranašai. Tai Jėzus iš Nazareto, Juozapo 
sūnus.“ (Jn 1, 45), – pašaipiai atšovė: „Ar 
iš Nazareto gali būti kas gero?!“ (Jn 1, 46).

Mums, įtikėjusiems, jokių abejonių 
nekyla, kad Jėzui atėjus į pasaulį Vieš-
paties pažadai galutinai išsipildė. Po Jo 
apsireiškimo, kankinystės, mirties už 
mūsų nuodėmes ir prisikėlimo, mes vėl 
laukiame atėjimo – laukiame antrojo 
Kristaus pasirodymo. Jėzus grėsmingai 
nusako savo antrąjį atėjimą, lygindamas 
jį su Nojaus dienomis, kai žemę užliejo 
vandenys. Savo atėjimo dieną Jėzus nu-
sako kaip galingą sukrėtimą: „Tuomet 
du bus kartu lauke, ir vienas bus paim-
tas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis 
girnomis, ir viena bus paimta, o kita 
palikta“, – skaitome Evangelijoje pagal 
Matą (Mt 24, 40–41). Kitose Evangeli-
jose dar grėsmingiau nusakoma atėjimo 
diena. Todėl Jėzus kviečia visą laiką 
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Adventas – pasiruošimo, susikaupimo ir Ateinančio Jėzaus Kristaus 
laukimo metas. Be Jo mūsų gyvenimas yra beprasmis, paskendęs lyg 
rūke. Kai stovėsite prie prakartėlės ir žvelgsite į Gimusį Kūdikį Jėzų, 
atiduokite Jam tinkamą garbę ir šlovę. Dėkodami už visa, ką Jis padarė 
dėl žmogaus išganymo, prašykite Jo, kad išmokytų savo akimis pažvelgti 
į parapiją, supančius žmones, kad galėtumėte draugiškai ištiesti ranką 
kaimynui, bendradarbiui ir visiems, kurie papiktino, įžeidė ar įskaudino, 
nes Kalėdos – tai šventė, kuri vienija žmones. Šv. Kalėdų rytą teateina 
pas jus Viltis, Meilė, Šviesa, Gerumas ir Taika! 
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II. Izraelio nuodėmė
Nuodėmės ženklu pažymėta ne tik 

žmonijos, bet ir Izraelio istorija. Nuo 
pat gyvavimo pradžios Izraelis iš naujo 
išgyveno Adomo dramą. Izraelio tauta 
sužino, kas yra nuodėmė per savąjį paty-
rimą. Izraelio istorijoje ypač pamokomi 
yra du atsitikimai.

1. Auksinio veršio kultas. Izraelis 
buvo apipiltas Dievo geradarystėmis dar 
labiau neužtarnautai nei Adomas. Be jokių 
nuopelnų (Įst 7, 7; 9, 4nn; Ez 16, 2–5) 
Izraelis, kuris nebuvo nei daugiau, nei ma-
žiau nuodėmingesnis už kitas tautas (plg. 
Joz 24, 2. 14; Ez 20, 7n. 18), tik Dievo 
meilės dėka (Įst 7, 8) tapo išrinktąja tauta, 
labiausiai privilegijuota už visas Žemės 
tautas (Iš 19, 5). Izraelis tapo „pirmgimiu 
Dievo sūnumi” (4, 22). Dievas, norėda-
mas išlaisvinti iš faraono priespaudos 
Izraelį ir ištraukti jį iš nuodėmės (5, 1), 
padarė daug stebuklų. Tačiau tada, kai 
Dievas „sudaro sandorą” su savo tauta 
ir susiriša su ja ypatingu būdu duodamas 
Mozei „liudijimo akmenines plokštes” 
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(31, 18), tauta prašo Aaroną: „Padaryk 
mums dievą, kuris eitų pirma mūsų” 
(32, 1). Nors Dievas daug kartų liudijo 
ištikimybę, Izraeliui Jis buvo pernelyg 
toli, pernelyg „nematomas”, nekeliantis 
pasitikėjimo; pagal savo išprusimą jie nori 
dievo, kurio pyktį galima būtų sušvelninti 
aukomis, galima būtų lenkti jį pagal savo 
įgeidžius, o ne būti įpareigotam sekti Juo 
ir klausyti Jo įsakymų (plg. 40, 36n). 
Vietoj „eiti paskui” norėjo, kad Dievas 
eitų su jais.

„Pirmapradė” Izraelio nuodėmė, su-
prantama kaip atsisakymas paklusti, iš 
esmės yra atsisakymas tikėti Dievu, tai 
yra nepasitikėjimas Dievu. Nuodėmę, 
pirmą kartą užrašytą Įst 9, 7, „kietakaktė 
tauta” kartos daugybę kartų per visus 
nesuskaičiuojamus maištus. Izraelis šalia 
Jahvės stengsis apsigaubti „Baalo” kultu. 
Tautai neužteko vienintelio Dievo, nuo 
kurio priklausė jos egzistavimas, kuriam 
vienam privalėjo tetarnauti (Įst 6, 13; plg. 
Mt 4, 10). Taigi, kai šventasis Paulius 
rašys apie stabmeldystės teikiamą blogį, 

tegu ir pagonims, neabejotinai tai susies 
su Izraelio pirmąja nuodėme (Rom 1, 23; 
Ps 106, 20).

2. „Troškimo antkapiai”. Įstatymo 
knygoje tuoj po auksinio veršio istorijos 
aprašomas kitas Izraelio nusidėjimas (Įst 
9, 22). Turėdamas omenyje tą nuodėmę, 
šv. Paulius pristato „nuodėmių dykumoje” 
tipą (1 Kor 10, 6). Šio įvykio esmė aiški. 
Nors maistas Dievo parinktas ir stebu-
klingu būdu Jo atsiųstas, tačiau izraelitai 
nori maisto pagal savo pomėgius: „Kas 
mums duos mėsos valgyti! Mes čia žūnam 
viso to netekę, o mūsų akys nieko kito 
nemato, kaip tiktai maną“ (plg. Sk 11, 
4nn). Izraelis nenori būti vedamas Dievo, 
nenori pasiduoti tam, kas pagal Dievo 
mintį turėjo būti jiems dvasinis patyrimas, 
įgytas dykumoje (Įst 8, 3; plg. Mt 4, 4). 
Izraelio noras bus išpildytas, bet tada 
jis, panašiai kaip Adomas, supras, kiek 
žmogui kainuoja vietoj Dievo nurodyto 
kelio nuosavo kelio tiesimas (Sk 11, 33).

(Tęsinys, pradžia –  
„Prisikėlimo“ 167 nr.)

būti pasiruošusius: „Todėl budėkite, nes 
nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats“ 
(Mt 24, 42). Savo atėjimą Jėzus palygina 
su vagimi, kuris nakčia įsėlina į namus, – 
juk „jeigu šeimininkas žinotų <...>, jis 
budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus“ 
(Mt 24, 43).

Suprantama, pagrindinis pasirengi-
mo laidas yra malda, ryšys su Dievu. 
Malda taip pat turi pasižymėti budrumu. 
Meldžiantis per šv. Mišias, individualiai 
ar grupelėse, negana vien atverti lūpas, 
būtina širdimi pajusti giedamus ir taria-
mus žodžius. Tačiau Jėzus nežada, kad 
malda gali padėti išvengti paskutiniųjų 
laikų katastrofos. Jei norime, kad pasku-
tinė diena būtų mums išganinga, turime 
nepamiršti, jog tikėjimo kelionėje esame 
ne vieni. Turime pasirūpinti ir tais, kurie 

yra šalia mūsų: ar tai šeimos nariai, ar 
parapijiečiai, ar šiaip praeiviai, patekę į 
bėdą. Visi jie yra mūsų artimieji, kuriems 
turime parodyti teisingą gyvenimo kryptį. 
Mūsų malda už svyruojančius, drungnus 
arba visai nepripažįstančius Dievo gali 
padaryti didelį poveikį. Šios maldos tikrai 
yra išklausomos ir anksčiau ar vėliau į 
jas Dievas atsiliepia. Prisiminkime šv. 
Moniką, kuri net 18 metų meldėsi, prašy-
dama savo sūnui Augustinui atsivertimo 
malonės. Štai kaip šv. Augustinas aprašo 
gundymą vis atidėti savo atsivertimo 
laiką. Jo „Išpažinimuose“ skaitome: 
„Pasigailėtinu balsu šaukiau: Kaip ilgai, 
kaip ilgai? Rytoj ir rytoj? <..>. Kodėl ne 
dabar mano bjaurasties pabaigos laikas?“ 
Tuomet jis išgirdo balsą: „Imk, skaityk...“ 
Atvertęs Šv. Rašto knygą, jis perskaitė 
apaštalo Pauliaus žodžius: „elkimės pado-
riai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, 

palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir 
pavyduliavimo. Apsivilkite Viešpačiu 
Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo 
kūno, netenkinkite jo geidulių“ (Rom 
13, 13–14). Vos baigęs skaityti, šv. Au-
gustinas sako, kad tarsi „tikrumo šviesa 
įsiskverbė į mano širdį, išsisklaidė visos 
abejonių tamsybės“.

Taigi, mielieji, laukdami mūsų Vieš-
paties Jėzaus Kristaus atėjimo, mes kvie-
čiami budėti, o tai reiškia: 

– nuoširdžiai, nepaliaujamai melstis 
ne tik už save, bet ir užtariant artimuosius;

– nelepinti savo kūno ir netenkinti jo 
geidulių;

– kas vakarą daryti sąžinės sąskaitą ir 
klausti savęs: Ko laukiu? Ko trokštu? Kas 
man yra svarbiausia?

Tegul kasdienės maldos visada bai-
giasi trumpu šūksniu: „Ateik, Viešpatie 
Jėzau!“.

Kvietimą vykti į Izraelį išgirdau Kris-
taus Prisikėlimo bazilikoje po šv. Mišių. 
Dar ne taip seniai kelionė į Šventąją žemę 
atrodė sunkiai įgyvendinama svajonė. 

Susirinko 22 piligrimų grupė. Mūsų 
piligriminė kelionė – rekolekcijos prasidėjo 
Kristaus  Prisikėlimo bazilikoje šv. Mišio-
mis,  kurioms vadovavo Kristaus Prisikė-
limo parapijos klebonas  mons Vytautas 
Grigaravičius. Kai kurie keliautojai buvo 
pastudijavę rūpimus dvasinius, geografi-
nius, istorinius dalykus, o kitų pasirinkimas 
buvo tiesiog atverti savo širdį naujiems 
išgyvenimams, potyriams ir įspūdžiams.

Neprailgo 4 valandų skrydis su 
„Wizzair“ oro kompanija į Tel Avivą, 
kur mus sutiko linksma, geranoriška gidė 
Larisa, lydėjusi visos kelionės metu. Po 
sočios vakarienės viešbutyje nuėjome 
miegoti ir kaupti jėgas. 

Kitą dieną lankėme Cezarėją – senąjį 
kryžiuočių miestą, romėnų laikų Izrae-
lio sostinę. Po to vykome į Haifą. Nuo 
Karmelio kalno atsivėrė puiki panorama 
į uostą ir Viduržemio jūrą. Savo grožiu 
išsiskiria vadinamieji Persų sodai.

Atvykome į Nazaretą, kur galėjome 
įsivaizduoti Šventosios šeimos gyvenimą. 

Čia prabėgo Jėzaus vaikystė ir jaunystė – 
didžiausia žemiškojo gyvenimo dalis. Ap-
lankėme Nazareto Apreiškimo baziliką. 
Labai nudžiugome, kai tarp įvairių šalių 
Mergelės Marijos paveikslų pamatėme 
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos 
paveikslo kopiją. Galilėjos Kanoje viena 
iš piligrimų porų atnaujino santuokos 
įžadus. 

Kitą kelionės dieną aplankėme Taboro 
kalną. Tai gražiausias Galilėjos kalnas. 
„Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir 
jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant 
aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaiz-
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doje“ (Mt 17, 1–2). Mokiniai sakė, kad 
gera jiems būti su Jėzumi ir nebenorėjo 
leistis nuo kalno žemyn… Taboro kalno 
papėdėje Jėzus pagydė sergantį berniuką 
(Mt 17, 14–19). 

Didžiulis įspūdis buvo plaukimas 
laivu Galilėjos jūra. Laive buvo pakelta 
Lietuvos Respublikos vėliava, visi sutar-
tinai sugiedojome Tautinę giesmę. Po to 
bandėme mokytis dainuoti ir šokti taip, 
kaip mus mokė laivo įgulos nariai. Buvo 
smagu. Pietums valgėme šv. Petro žuvį.

Važiuojant Kafarnaumo link pirmoji 
šventovė yra Duonos padauginimo bazi-
lika. Priešais altorių V amžiaus pabaigos 
mozaika vaizduoja duonos pintinę su 
kryžiumi paženklintais kepaliukais ir dvi 
žuvis. Tai Jėzaus įvykdyto stebuklo atmi-
nimas ir Eucharistijos simbolis.

Aplankėme Palaiminimų kalno bažny-
čią, pastatytą ant aukštos kalvos 1938 m. 
italų architekto Antono Barluzzi. Palai-
minimų kalnas – tai vieta, menanti Jėzaus 
pasakytus palaiminimus (Mt 5, 1–12). 
Tokioje aplinkoje labai gera melstis. Nuo 
kalno atsiveria nuostabus vaizdas į ežerą, 
kuriame braidėmė laimingi kaip vaikai. 

Vienas iš kelių, vedusių iš Galilėjos 
į Jeruzalę, buvo ir yra Jordano slėnis. 
Jordano upė – Jėzaus krikšto vieta. 
Daugybė tikinčiųjų iš įvairių pasaulio 
vietų atvyksta panirti į Jordano vandenis, 
kad atnaujintų savo krikštą bei duotų 
pasižadėjimą gyventi taip, kaip mokė 
Kristus. Dauguma mūsų grupės piligrimų 
atnaujino Krikšto sakramentą, panirdami 
į Jordano vandenis ir laiminami mons. 
Vytauto Grigaravičiaus.

Kelias iš Galilėjos į Jeruzalę Jordano 
slėniu eina pro Jerichą. Lankydamiesi 
Jeriche, prisiminėme Šventojo Rašto isto-
rijas, kaip prie miesto vartų Jėzus pagydė 
aklą Bartimiejų (Mk 10, 46–52), svečia-
vosi Zachiejaus namuose (Lk 19, 1–10), 
prieš tai liepdamas jam išlipti iš medžio, į 
kurį buvo Zachiejus įlipęs, kad pamatytų 
pro šalį einantį Jėzų. Skanavome vaisių, 
pirkome datulių lauktuvėms.

 Jerichą nuo Jeruzalės skiria apie 35 
km. Nutiestas greitkelis, jungiantis Jerichą 
su Jeruzale per Judėjos dykumą. Apie 
10 km nuo Jeruzalės nutolęs Betliejus. 
Svarbiausias Betliejaus pastatas – Gimi-
mo bazilika. Aplankėme Jėzaus gimimo 
grotą. Tai nedidelė koplyčia, kurioje stovi 
altorius, o po juo sidabrinė žvaigždė su 

užrašu skelbia, kad iš Mergelės Marijos 
gimė Jėzus Kristus. 

Maždaug už 3 km į rytus nuo Betlie-
jaus – Piemenų laukas, kuriame angelas 
pasirodė piemenims ir paskelbė jiems 
apie Išganytojo gimimą. 1954 m. italų 
architektas Antonio Barluzzi pastatė ko-
plyčią, panašią į piemenų palapinę. Pro 
kupolą sklindanti šviesa primena piemenis 
užliejusią šviesą.

Labai graži Aplankymo bažnyčia – 
vieta, kur Marija aplankė savo giminai-
tę, Zacharijo žmoną Elzbietą. Lipome 
stačiais laiptais į kalną. Aplink įstabaus 
grožio kalnuota vietovė. Bažnyčios 
šventoriuje ant sienos daugeliu pasaulio 
kalbų, tarp jų ir lietuviškai, įrašyta Marijos 
giesmė, lotyniškai vadinama Magnificat.

Labai laukiau kelionės į Jeruzalę. 
Gidė Larisa pasakė, jog čia niekas nesako 
„važiuojam į Jeruzalę“, čia sakoma – 
„kylame į Jeruzalę“. Tad kilome į ją 
penktąją kelionės dieną. Jeruzalė atspindi 
krikščionybės, judaizmo ir islamo istoriją. 
Mums tai Kristaus kančios ir prisikėlimo 
vieta. Ekskursijos metu aplankėme Alyvų 
kalną. Kalne, kuris pavadinimas kilęs 
dėl čia augusių alyvmedžių giraičių, iki 
dabar yra išlikę keletas labai senų medžių. 
Alyvų kalne aplankėme „Tėve mūsų“ 
bažnyčią, prie kurios esančioje grotoje 
Jėzus išmokė savo mokinius melstis šia 
malda. Prie pat Alyvų kalno Kedrono 
slėnyje yra Getsemanė. Čia Jėzus meldėsi: 
„Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia 
mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, 
bet kaip tu!“ (Mt. 26, 39). Mons. Vytautui 
Grigaravičiui aukojant šv. Mišias, apėmė 
žodžiais nenusakomas nuolankumo ir 
dėkingumo jausmas.

Kitą dieną kėlėmės 5 val. ryto, kad 
kuo anksčiau pradėtume eiti Kristaus 
kančios kelią, kol ne tiek daug turistų. 
Daugybė piligrimų kasdien eina Kryžiaus 
kelią, maldoje sekdami Jėzų. Kančios 
stotis ženklina koplyčios, kolonos, mūro 
įrašai. Po Kryžiaus kelio pasiekėme Kris-
taus kapo ir Prisikėlimo baziliką. Šioje 
vietoje Jėzus mirė nukryžiuotas ir buvo 
palaidotas uoloje iškaltame kapo rūsyje, 
o trečiąją dieną prisikėlė. Įėjus į baziliką, 
dešinėje pusėje esantys laiptai veda į 
Golgotos koplyčią. Nukryžiavimo altorius 
stovi ant Golgotos uolos. Po altoriumi 
sidabrinis diskas ženklina vietą, kurioje 
stovėjo Kristaus kryžius. Panirę į maldą 

stovėjome ilgoje eilėje, kol priėjome prie 
altoriaus. Kiekvienas norėjome paliesti 
vietą po altoriumi, kur stovėjo kryžius.

Šeštąją kelionės dieną lankėmės 
prie Raudų sienos. Paprotys melstis prie 
Raudų sienos yra labai senas, siekia gal 
net imperatoriaus Konstantino laikus, 
čia maldininkai žydai atvykdavo iš toli-
miausių kraštų. Prašymai šiandien, kaip ir 
anksčiau, surašomi ant mažų lapelių ir įki-
šami į plyšelius sienoje. Visi prisideda prie 
Raudų sienos plūstančios minios – juk 
kas gi neturi bėdos, troškimo ar svajonės?

Aplankėme Jeruzalės holokausto aukų 
ir didvyrių muziejų. Milžiniška salė su 
plevenančiomis žvakių liepsnelėmis ir 
tariamais nužudytų vaikų vardais. Gyva, 
alsuojanti istorija be užmaršties sluoksnio. 
Nieko neteisia ir nekaltina. Ten aiškiai 
supranti, kad iš tiesų yra svarbu gyventi.

Septintąją kelionės dieną per Judėjos 
dykumą vykome prie Negyvosios jūros. 
Ši jūra yra pati giliausia dauba Žemės 
rutulyje. Jūros vandens paviršius yra 423 
m žemiau jūros lygio. Druskingumas 
siekia 32,6 proc. Kaip buvo keista įbri-
dus pajusti, kad sūrus jūros vanduo laiko 
žmogaus svorį. Buvo juokinga patirti, kad 
vandenyje gali sėdėti ir skaityti knygą. 

Sustojimas Ahavos fabrike suteikė 
gerų emocijų. Pakeliui aplankėme Kumra-
ną, kur buvo rasti pirmieji krikščioniškieji 
rankraščiai. Per Aravos dykumą vykome į 
Masadą. Išgirdome apie patį didvyriškiau-
sią ir tragiškiausią žydų tautos istorijos 
momentą. Ši kelionė emociškai buvo 
labai stipri. Šiandien Masado tvirtovė len-
gvai pasiekiama lyno keliu, nors galima 
kopti ir pėsčiomis į kalną vingiuojančiu 
keliu. Šių dienų jaunuoliai ir merginos, 
tarnaujantys Izraelio kariuomenėje, taria 
priesaiką Masados tvirtovėje, prisiekdami 
ištikimybę savo valstybei.

Paskutinė devintoji diena buvo skirta 
poilsiui prie Raudonosios jūros arba ap-
lankyti Petrą – įspūdingiausią Jordanijos 
miestą.

Visos kelionės metu patyrėme neį-
kainojamų neišdildomų įspūdžių. Nuolat 
stebino kontrastas tarp to, kad čia nutiko 
galinga, stipri ir sena žmonijos atpirkimo 
istorija, tokia svarbi pasauliui ir šiandien, 
bei to, kad vizualiai tos šventos vietos 
tiesiog šurmuliuoja kaip margaspalvė tur-
gavietė su prekyvietėmis ir kavinaitėmis. 
Jeigu mūsų nebūtų lydėjęs dvasininkas, 
kažin ar nebūtų mūsų akys nukrypusios 
į mažiau svarbius įspūdžius. Kiekvieną 
dieną mons. Vytautas Grigaravičius 
aukojo šv. Mišias. Visa piligrimų grupė 
kas rytą ir vakarą jungėsi į bendrą maldą. 
Šiandien neįsivaizduoju kelionės į Izraelį 
be dvasininko palydėjimo. Dėkojame 
Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonui 
mons. Vytautui Grigaravičiui už tai, kad 
buvome jo ganomos kaip paklusnios avys 
Izraelio žemėje.

Dėkojame gidei Larisai, kuri Izraelio 
valstybės istoriją pasakojo su didžiule 
meile bei pasididžiavimu, ir visi jautėme 
svetingumą bei dėmesį kelionės metu. Už 
sklandžią, puikiai suplanuotą kelionę taip 
pat mūsų padėka Daivai Strolienei, UAB 
„Excursus“ vadovei.
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Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos laikraštis

Lapkričio 14 d., pirmadienį, Vilniuje 
vyko  Gailestingumo jubiliejaus šventė 
Gailestingumo darbuotojams ir savano-
riams.  Kristaus  Prisikėlimo parapijos 
Pagalbos namuose tarnybos darbuotojai 
ir savanoriai kartu su Kauno Caritu taip 
pat dalyvavo šioje šventėje. 

Šią šventę kuravo Vilniaus arkivysku-
pijos Carito direktorius Linas Kukuraitis, 
kuris maloniai pasveikino visus susirinku-
sius švęsti šią Gailestingumo dieną.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Kristaus Prisikėlimo parapijos  
klebono padėka  

trečiosios kadencijos parapijos  
Pastoracinės tarybos nariams 

Lapkričio 24 d. po 18.00 val. šv. Mišių į parapijos namus 
rinkosi kadenciją baigusieji parapijos Pastoracinės tarybos na-
riai. Ši kadencija parapijos istorijoje buvo jau trečioji. 

Iškilmingoje aplinkoje, prie žvakių šviesos, parapijos klebo-
nas mons. V. Grigaravičius peržvelgė, kokie buvo atlikti darbai, 
kokie vykdyti projektai, kas svarstyta per praėjusius penkerius 
metus. Skaidrėse galėjome stebėti ir dar kartą prisiminti iškil-
mių, posėdžių, konferencijų, piligriminių kelionių akimirkas. 

Tarybos nariai dalijosi prisiminimais, kaip buvo priimti 
į tarybą. Antai nuo pat įkūrimo pradžios uoliai ir atsakingai, 
negailėdama savo asmeninio laiko darbavosi parapijoje tarybos 
narė Birutė Vasylienė, kiti nariai išbuvo po vieną ar net dvi 
kadencijas. 

O kokia turėtų būti naujoji taryba, kokie darbai jos laukia, 
į ką reikėtų dar reikėtų atkreipti dėmesį – apie tai kiekvienas 
senosios tarybos narys išreiškė savo nuomonę, linkėdamas 
būsimos tarybos nariams nauja energija bei jėgomis su Dievo 
pagalba sėkmingai tarnauti parapijos ir Bažnyčios gėriui.

Klebonas visiems padėkojo už pagalbą ir palinkėjo gražių 
ateinančių Šv. Kalėdų ir įteikė po žvakę kaip degančios širdies 
simbolį. Neskubėjome namo, vaišindamiesi tortu, bendravome, 
juokavome. 

Ačiū Jums mielieji, telaimina Jus Dievas! 

Parapijos gyvenimo atspindžiai

Sveikiname ir džiaugiamės
Lapkričio mėnesį Kristaus Prisikėlimo 

parapijoje pradėjo darbuotis naujasis rezi-
dentas vikaro teisėmis ir pareigomis – kun. 
Povilas Narijauskas, dabartinis Marijos 
radijo programų direktorius. Linkime šiam 
charizmatiškam kunigui, kurio nuoširdžią 
tarnystę jau pastebėjo pastovūs bažnyčios 
lankytojai, Dievo palaimos, dvasinės 
stiprybės, neblėstančios energijos nepails-
tamai darbuojantis Viešpaties vynuogyne.

Lapkričio mėnesį parapijoje susikūrė jungtinis kamerinis 
choras „Pastoralė – Giesmė“, vadovaujamas Nijolės Jautakienės. 
Tai buvusios Kauno sakralinės muzikos mokyklos auklėtinės, 
kurios Dievo dovonotą talentą – muzikinius gabumus, gražų 
balsą dovanoja mūsų parapijiečiams, sekmadieniais per 12. 30 
val. šv. Mišias giesme garbindamos ir šlovindamos Viešpatį. 
Dėkojame jums, mielosios giesmininkės, linkime šv. Cecilijos 
globos ir visokeriopų Viešpaties malonių.



Pagalbos namuose tarnybos informacija

Parapijos gailestingumo darbuotojai ir savanoriai  
Gailestingumo jubiliejaus dienoje Vilniuje 

Arkikatedroje bazilikoje  sveikinimo 
žodį tarė  Vilniaus arkivyskupas metro-
politas Gintaras Grušas. Arkivyskupas 
dėkojo už Gailestingumo darbuotojų 
ir savanorių atliekamą tarnystę tiems, 
kuriems labiausiai reikia pagalbos. Savo 
įžvalgomis apie gailestingumą kasdie-
nybėje dalijosi kun. Ričardas Doveika. 
Esminis dalykas, anot kun. R.  Dovei-
kos, yra atpažinti kilnumą kiekviename 
žmoguje – ir sergančiame, ir visuomenės 
atstumtame, ir kenčiančiame. 

Vėliau turėjome galimybę atlikti pili-
grimystę po Vilnių – Dievo Gailestingumo 
miestą: aplankėme įvairias šventoves ir 
vietas, susijusias su šv. Faustina Kovalska 
ir Dievo Gailestingumu. 

Šventę vainikavo šv. Mišios Vilniaus 
šv. Teresės bažnyčioje.  Jose dėkojome ir 
meldėmės už visus gailestingumo darbuo-
tojus ir savanorius. 

Po šios gražios šventės visi, įkvėpti 
ir sustiprinti, grįžome į kasdienybę, kad 
ir toliau tęstume gailestingumo darbus. 


