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Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos laikraštis
Sekmadienio katechezė
Dekanas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens
(Lk 21, 6)

Mieli broliai ir seserys Kristuje, Dievo
Gailestingumo Jubiliejiniai metai eina į
pabaigą. Lapkričio 13-ąją bus uždaromos
Šventosios durys Lietuvos ir viso pasaulio katedrose bei šventovėse, išskyrus
Vilniaus Aušros Gailestingumo Motinos
šventovės ir Vatikano Šv. Petro bazilikos
Šventąsias duris, kurios bus užvertos švenčiant Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmę.
Norisi paklausti, kokį poveikį šie metai padarė jūsų tikėjimui, širdžiai ir protui?
Ar pakilote bent laipteliu aukščiau link
Jėzaus, link Dievo karalystės? Kokiomis
vertybėmis vadovaujatės savo gyvenime?
Mus supantis pasaulis siūlo įvairius
blizgučius, dėl kurių kviečia išsižadėti
svarbiausiojo – Dievo, Kristaus pažadėto amžinojo gyvenimo Jo karalystėje.
Pasaulis siūlo mėgautis visais gyvenimo
malonumais, tenkinti visus savo įgeidžius
čia ir dabar, bet negalvoti apie kažką tolima bei nežinia kada įvyksiantį.
Evangelijos pagal Luką 21 skyriuje
skaitome apie Jėzaus mokinių susižavėjimą Jeruzalės šventykla, kuri buvo
„išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis“ (Lk 21, 5). Iš tiesų, Jeruzalės
šventykla, pastatyta karaliaus Saliamono,
išpuošta auksu ir brangakmeniais, buvo
vienas brangiausių visų laikų statinys. Ji
buvo žydų tautos pasididžiavimas ir jų
tikėjimo centrinė vieta. Didžiųjų švenčių
metu čia suplūsdavo tūkstančiai tikinčiųjų
žydų, kad pašlovintų Dievą. Iš išorės ji atrodė puošniai ir iškilmingai, o koks buvo
jos vidus, niekas nežinojo, nes ten buvo
draudžiama įeiti. Jėzus, girdėdamas pasigėrėjimo kalbas, liūdnai prabilo: „Ateis
dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens
ant akmens, viskas bus išgriauta“ (Lk
21, 6). Šiais žodžiais Jis norėjo atkreipti
dėmesį, koks laikinas ir trapus yra išorinis
grožis. Mokiniai, ne kartą girdėję iš Jėzaus lūpų apie pasaulio pabaigą, suprato,
kad būtent tai Jėzus turi omenyje, ir suskubo klausti: „Mokytojau, kada šitai įvyks?
Ir koks bus ženklas, kada tai prasidės?“
(Lk 21, 7). Į tai Jėzus atsakė: „Žiūrėkite,
kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis
ateis, prisidengę mano vardu“ (Lk 21, 8).
Iš tiesų, praėjus 40-čiai metų po Jėzaus
mirties, atsirado veikėjų, kurie, pasiskelbę
Izraelio išvaduotojais, sukurstė žydų tautą
prieš romėnus. Tuomet Romos kariuome-

nės vadas Titas apsupo Jeruzalę ir, paėmęs
ją, pirmiausia sunaikino šventyklą. Taip
išsipildė Jėzaus pranašystė.
Toliau Jėzus įspėja mokinius kalbėdamas apie ženklus, kurie vyks laikų
pabaigoje, apie nelaimes, kurios gali
ištikti žmogų: „Tauta sukils prieš tautą ir
karalystė prieš karalystę <...>, bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių“
(Lk 21, 10-11). Mielieji, visi tie dalykai
jau vyko, vyksta dabar ir vyks iki amžių
pabaigos. Jėzus taip pat įspėja, kad visų
pirmiausia bus persekiojami Jo sekėjai.
Jis kalbėjo: „Dėl mano vardo tąsys jus
po sinagogas ir kalėjimus <...>. Tada
jums bus proga liudyti“ (Lk 21, 12-13).
Nuo krikščionybės pradžios iki dabar
niekas taip žiauriai nebuvo persekiojami
kaip krikščionys. Tiek Šv. Raštas, tiek
pasaulio istorija, pagaliau ir mūsų tautos
istorija liudija, kokie teisingi buvo Jėzaus
pasakyti žodžiai. Daugybė šventųjų mirė
kankinio mirtimi dėl Jėzaus vardo. O kiek
daug mūsų tautos vyrų ir moterų gūdžiais
sovietmečio laikais drąsiai gynė savo
įsitikinimus! Nepaisydami persekiojimų,
trėmimų, kalėjimų, netgi aukodami gyvybę, jie stojo į kovą už laisvę, už Jėzų
Kristų ir Jo mokslą.
Jėzus nesako, kad šie reiškiniai bus
laikini, kad jie kada nors pasibaigs. Tame
pačiame Luko evangelijos skyriuje skaitome apie Žmogaus Sūnaus atėjimą: „Bus
ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse
<...>. Žmonės džius iš baimės, laukdami
to, kas turės ištikti pasaulį“ (Lk 21, 2526). Jėzus neduoda recepto, kaip viso to
išvengti, kaip išsigelbėti, tik viena pasako:
„Savo ištverme jūs išlaikysite savo gyvybę“ (Lk 21, 19). Kitaip tariant, kas ištvers
gyventi ištikimybe ir meile Kristui, o per
Jį – Tėvui, kas ištvers gyventi iš Dvasios,
tas bus išgelbėtas.
Krikščionio ištvermė dėl Jėzaus vardo kartu yra liudijimas šalia esantiems,
padeda jiems geriau suprasti tikėjimo
esmę. Ryškiausias pavyzdys Naujajame Testamente yra apaštalas Paulius.
Būdamas aršus krikščionių priešas, jis
„stengėsi išnaikinti Bažnyčią, naršydamas
po namus, suiminėdamas vyrus ir moteris
ir siųsdamas juos į kalėjimą“ (Apd 8, 3).
Jis stebėjo Stepono egzekuciją ir pritarė
jo nužudymui. Tačiau Stepono ištikimybė

Jėzui vis dėlto jį paveikė. Jo susitikimas Damaske su Jėzumi tikrai nebuvo
atsitiktinis. Jėzus, kuris mato kiekvieno
žmogaus širdį ir žino jo mintis, iš pradžių
apakino Saulių, o po trijų dienų pasiuntė
pas jį Ananiją, šiam sakydamas: „Eik, nes
jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš
mano vardą tautoms, karaliams ir Izraelio
vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug
jam teks iškentėti dėl mano vardo“ (Apd
9, 15-16). Kaip žinia, apaštalas Paulius
uoliai ir ištikimai tarnavo Kristui ir dėl Jo
vardo mirė kankinio mirtimi. Ir priešingai,
jei dėl pasaulio spaudimo ir baimės pritrūkstama ištvermės, išsižadama Jėzaus,
tai pakenkiama ne tik sau, bet ir kitiems,
kurie matydami krikščioniško gyvenimo
pavyzdį galbūt pasuktų teisingu keliu.
Prisipažinkime, kad nėra lengva šiame
audringame gyvenime ištverti visus išbandymus, tačiau tegul mus stiprina viltis
sulaukti Jėzaus pažado išsipildymo –
gyventi kartu su Juo Dievo karalystėje.
Drąsiau atverkime savo širdžių duris
vieninteliam Ištikimajam, Gailestingajam
Gelbėtojui ir Gyvybės Nešėjui, nes Jo visi
pažadai išsipildo.
Bronė Lukauskaitė

Vėlinės

Tylos karalystėj
žvakių liepsnelės.
Atmintis ir viltys.
Čia vėlės pareina
į rudenio vėsą
šviesoj žiburėlių sušilti,
žemės kvapą pajausti,
į meilės ir lūkesčių upę
pažvelgti iš tolo,
širdžiai nurimus.
Į skausmo akis pažiūrėti,
į gėlę balčiausią,
drebančioj rankoj,
pušies ar eglės šakelę ant kapo
ar lapą, šokantį vėjuj.
Tartum stabteli
dūzgiantis laikas
tylos karalystėj
per lapkričio žvarbą
tarp žibančių žvakių.
O Dieve, koks trumpas
mūsų bėgimas –
tik mirksnis!
Ir koks laikinumas!
Tyloje pasilenkiam
arčiau amžinybės…
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Instrukcija dėl palaikų kremavimo

Bažnyčia neprieštarauja palaikų kremavimui, bet neleidžia pelenų laikyti namuose arba jų išbarstyti gamtoje, sakoma
antradienį Vatikane pristatytoje Tikėjimo
mokymo kongregacijos instrukcijoje „Ad
resurgendum cum Christo“. Antradienio
rytą vykusioje spaudos konferencijoje
savo parengtą dokumentą pristatė Tikėjimo mokymo kongregacijos vadovai –
prefektas kard. Gerhardas Mülleris ir jo
bendradarbiai.
Šiais laikais mirusiųjų palaikų kremavimas vis dažniau pakeičia tradicinį kūnų
laidojimą. Kartu su kremavimu atsiranda
ir nauji reiškiniai, tokie kaip pelenų laikymas namuose arba išbarstymas gamtoje.
Bažnyčios požiūris į palaikų kremavimą
išreikštas Kanonų teisės kodekse: „Bažnyčia primygtinai pataria išlaikyti pamaldų
paprotį laidoti mirusiųjų kūnus, tačiau
nedraudžia kremavimo, nebent jis būtų
pasirinktas dėl katalikiškai doktrinai
prieštaraujančių priežasčių“ (kan. 1176
§ 3). Ši norma nieko nesako apie pelenų

saugojimą ir dėl to jau kuris laikas įvairių šalių Vyskupų konferencijos prašė
Tikėjimo mokymo kongregaciją aiškiau
apibrėžti ir pelenų saugojimo taisykles.
Ypač buvo reiškiamos abejonės dėl atsirandančių naujų papročių saugoti pelenus
namuose arba juos išbarstyti gamtoje.
Kongregacijos paskelbtoje instrukcijoje „Ad resurgendum cum Christo“
pakartotas Kanonų teisės kodekse išreikštas patarimas laidoti mirusiųjų kūnus
kapinėse. Atsimenant Viešpaties mirtį,
palaidojimą ir prisikėlimą, kūno laidojimas geriausiai išreiškia mūsų tikėjimą
kūno prisikėlimu. Su pagarba rūpindamasi
mirusiųjų kūnais Bažnyčia patvirtina
tikėjimą prisikėlimu ir atsiriboja nuo tų
laikysenų ir apeigų, kurios mirtį suvokia
kaip galutinį žmogaus asmens sunykimą,
kaip reinkarnacijos proceso etapą arba
kaip susiliejimą su gamta.
Tačiau jei dėl rimtų priežasčių pasirenkamas palaikų kremavimas, tuomet pelenai turi būti saugomi sakralioje aplinkoje,

tai yra kapinėse, bažnyčioje ar kitoje tam
skirtoje vietoje. Urnos saugojimas namuose neleistinas, išskyrus tik tuos atvejus,
kai dėl rimtų priežasčių vietos vyskupas
tam suteikia leidimą. Siekiant išvengti bet
kokių panteistinių, natūralistinių ar nihilistinių dviprasmybių, draudžiama pelenus
išbarstyti ore, žemėje ar vandenyje.
„Tikimasi, – sakė pristatymo spaudos konferencijoje kardinolas Mülleris, – kad ši instrukcija padės krikščionims geriau įsisąmoninti mūsų visų
turimą Dievo vaikų orumą. Žmogaus
asmuo yra kūrinys, kurio buvimas
mirties valandą nesibaigia. Dievas yra
mūsų pradžia ir mūsų tikslas. Iš žemės
esame kilę ir į žemę grįžtame, laukdami galutinio prisikėlimo. Tad šiandien
reikia evangelizuoti mirties suvokimą.
Prisikėlęs Kristus yra tarsi deganti
meilės krosnis, kuri viską atnaujina ir
viską naujai perkuria, laukiant kūno
iš mirusiųjų prisikėlimo ir amžinojo
gyvenimo.“ (Vatikano radijas)

Parapijos žmonės
Trejus metus mūsų parapijoje apaštalavo kun. Algirdas Akelaitis,
o dabar jau antri metai jis darbuojasi Kaišiadorių vyskupijoje, Molėtų
dekanate. Kadangi daug tikinčiųjų prisimena jo svariai skelbiamą
Dievo žodį, su meile aukojamas šv. Mišias, manome, kad ir visiems
skaitytojams bus įdomus žurnalistės Agnės Kairiūnaitės ir kun. Algirdo
pokalbis, kuris vyko kaip tik tuo metu, kai jis darbavosi mūsų parapijoje. Dėkojame žurnalistei už leidimą šį pokalbį perspausdinti mūsų
laikraštyje ir galvojame, kad išsakytos mintys yra aktualios ir vertos
apmąstymo baigiantis šiems liturginiams metams.
Agnė Kairiūnaitė, LRT Klasikos laida „Manasis aš“, LRT.lt

Kun. A. Akelaitis:

Mūsų laimės troškimas pats savaime yra raktas į savo kelią

„Man rodos, kad gražiausia net ir per
Naujuosius metus dėkoti už tai, kas buvo,
prisiminti, tarsi gyventi apsigręžus, turėti
prieš akis savo istoriją ir tada su ja mažiau
klysti ateityje, o ne nuolat bandyti nupjauti
tai, ką patyrėme, atmesti tai, kas buvo,
šaudyti į priekį savo svajonėmis, ambicijomis, kartais net lengvabūdiškumu“, – sako
VDU kapelionas Algirdas Akelaitis.
Anot jo, geriau jau gyvenimas apsileidus negu kvaili pasiryžimai. Kaip
išvengti tokių įžadų sau ir kitiems? Ko
gera, būtina sąlyga – eiti savo gyvenimo,
o ne kitų lūkesčių keliu. Tiesa, juo eiti,
atrasti savo pašaukimą – ne visada lengva.
Apie pašaukimą ir jo kliūtis bei sunkumus
su kapelionu A. Akelaičiu kalbėjosi žurnalistė Agnė Kairiūnaitė.
Pašaukimą dažniausiai siejame su
religiniais dalykais. Tarkim, manome,
kad kunigystė ar vienuolystė be pašaukimo yra neįmanomos. O kokią prasmę
pašaukimas įgyja pasaulietiniame
gyvenime?
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Pašaukimas kiekvieną ištinka pasaulietiniame gyvenime – ar tai būtų pašaukimas šeimai, ar dvasiniam luomui. Taigi
iš tikrųjų tas laikas, kai žmogus išgyvena
laimės troškimą, ir yra kelias, kuriuo
eidamas jis bus laimingiausias. Visa tai
vyksta pasaulietiškoje terpėje. Paskui mes
galime kalbėti apie pašaukimo atnaujinimą, apie antrąjį pašaukimą, kuris žmogų
ištinka kunigystėje arba vienuolystėje.
Bet pirmasis susitikimas tikrai įvyksta
ne įšventinus.
Tačiau, jeigu klausiame, kas yra pašaukimas, turėtume jį sieti su kiekvieno
žmogaus, nors ir skirtingai įvardijamu,
laimės troškimu.Galiausiai pašaukimas
yra laimės troškimas ir atpažinimas, kad,
šituo keliu eidamas, šituo būdu gyvendamas, būsiu laimingiausias. Bet pats žodis
jau savo sandara rodo, kad yra Kitas – yra
Kūrėjas, kuris šaukia kiekvieną savo
kūrinį. Labai gražiai Šventajame Rašte
kalbama, kad Dievas netgi saulę kviečia
tekėti ir ji teka kiekvieną rytą, kad Dievas

šaukia gamtą (upes tekėti, medžius vesti
vaisius) ir ji atsiliepia.
Matyt, viena iš gražiausių žmogaus
laisvės išraiškų (bent jau religinėje) plotmėje yra savo laisvę ne prievartiniu būdu,
bet iš laimės troškimo suderinti su Kūrėjo
svajone apie mane. Ir tada pašaukimas
yra, kad Kūrėjas ir mane, kaip tobuliausią
kūrinį, šaukia į laimę tam tikru keliu, kurį
jis jau mato, nes yra visažinis.
Kaip atpažinti pašaukimą tarp daugybės balsų, skambančių aplink, suprasti,
kad tas kelias, kuriuo žmogus eina,
nebūtų šeimos, draugų ar visuomenės
lūkesčių išpildymas?
Matyt, pagrindinis kriterijus yra pamatinis tiesos troškimas. Norėčiau pabrėžti
žodį „pamatinis“. Mes daugybėje sričių
esame verčiami daryti dalykus, kurie
nedaro mūsų laimingų. Kai pasikalbu su
bebaigiančiais mokyklą moksleiviais, ta
karštligė (ar karštinė), kur stoti, spręsti,
koks bus mano gyvenimas, ir laimės
paieška atrodo redukuojama iki pažymio,
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iki įvertinimo, iki savęs pastatymo turguje,
kiek mano gabumai verti Lietuvos kontekste, kiek mane aplenks, kiek aš aplenksiu.
Vis dėlto pašaukimo akivaizdoje
svarbiausias žmogaus troškimas – tiesa
apie save patį, noras su meile priimti
netgi savo trūkumus, save matyti Kūrėjo
žvilgsniu. Čia be tam tikro susitikimo su
Dievu atpažinti pašaukimo neįmanoma.
Nereikėtų tapatinti pašaukimo su gyvenimo tikslo atradimu ar dar kažkuo, nes,
bandydami būti tikslūs, turėtume laikytis
teologinės dimensijos.
Pašaukimo bruožai yra labai paprasti
ir vienodi tiek šeimos pašaukimo, tiek
kunigystės atveju, nebent niuansai skiriasi. Pirmas – už žmogų, kuris ieško
pašaukimo, turi kažkas melstis. Jei žmogus atranda savo pašaukimą, dažniausiai
reiškia, kad už jį kažkas meldėsi. Žmogui,
kuris gerąja prasme yra neramus dėl
pašaukimo, vertėtų nesikuklinti ir paprašyti to vienuolių, kunigų ar net bičiulių,
draugų, močiučių. Už mane, pavyzdžiui,
meldėsi močiutė.
Antrasis bruožas yra ženklai. Pašaukimo ieškantis žmogus pradeda trupučiuką
kitomis akimis matyti tikrovę. Tas, kuris
ieško pašaukimo, turėtų nebenusispjauti
į lengvus sutapimus, širdies kirbėjimus,
judesius, kai staiga dalykai, kurie prieš
tai buvo mažmožis, tampa labai svarbūs,
ar kažkas įgauna prasmę, nors anksčiau
jos neturėjo. Ženklai matomi kiekvieno
pašaukimo kelyje.
Paskutinis bruožas – labai aiškus atsainus požiūris į naudą. Pašaukimas visada
susijęs su tuo, kad ieškoma naudos ne
sau, bet trokštama dovanoti save. Tai tas
kriterijus, kuris patikrina, ar aš trokštu visiškos laimės, ar noriu netikro džiaugsmo.
Dovanodamas save žmogus išsiskleidžia,
patiria pilnatvę. Daug kalbu, bet iš tikrųjų
manau, kad šitas bruožas šeimoje pats
svarbiausias – ne save trokštu padaryti
laimingą, bet trokštu būti mylinčio Dievo
atvaizdu, ženklu, priminimu kitam.
O kunigystėje ir vienuolystėje savo
gyvenimą atiduoti kitam neprisirišant nei
prie šeimos, nei prie turto ar savęs įvertinimo taip pat labai svarbu. Bet čia reikėtų
perspėti save, kad niekas nėra pašauktas
iškart ir tobulai. Laimė yra kelias, siekiamybė ir pigiai pagaunama ji nesiduoda.
Bendraujate su jaunimu. Ką pastebite? Su kokiomis kliūtimis žmonės
susiduria ieškodami pašaukimo? Užsiminėte, kad iš pirmo karto neįmanoma jo
tobulai išgirsti. Kokioms kliūtims reikėtų
nusiteikti jo beieškant?
Dabar labai priimta pas mus kalbėti
apie sekuliarizacijos amžių, dėl kurio
jaunimui ypač sunku atsiliepti į Dievo
kvietimą. Dievas tokioje pliuralistinėje
rinkoje tampa tarsi vienu iš kanalų, kuriuos galima žiūrėti arba perjungti, kai
atsibosta. Nesu linkęs sutikti, nes, jeigu
taip būtų nutikę, neturėtume gigantiškos
visų amžių dvasinės literatūros bibliotekos. Nuolat atsiskleidžia ir bruožas, kad

Kristumi sekti sunku. Nėra lengva, nes
visuomet tai tampa irklavimu prieš srovę.
Labai gražiai pasakė kunigas pranciškonas Arūnas Peškaitis: „Jeigu bažnyčia gerai gyvena valstybėje, vadinasi,
kažkas negerai bažnyčiai.“ Pašaukimo
sunkumas yra paties pašaukimo bruožas
ir netgi džiaugsmas. Tas sunkumas nėra
padiktuotas kultūros, įpročių ar ydų. Kaip
tik atrodo, kad sunkumas kyla dėl teologinės dimensijos, nes Dievas yra Didysis
Kitoks, Didysis Kitas, kuris, būdamas
absoliučiai nesuvokiamas žmogui, vis
dėlto yra įsikūnijęs šitame pasaulyje ir
labai stipriai provokuoja žmogų keistis.
Bet čia atsiranda mūsų puikybė, aplaidumas, saugumo ieškojimas, nepasitikėjimas kitu kaip kitokiu, nesugebėjimas
apkabinti kito leidžiant jam išlikti savimi.
Galima ilgai vardyti... Bet, manau, tai
Kaino ir Abelio užčiuopta gysla leisti
broliui ar kam kitam būti kitokiam ir jo
akivaizdoje keistis pačiam, o ne keisti
kitą, kad jis būtų prie tavęs pritaikytas. Ne
naudotis kitu kaip priemone, bet stovėti
jo, kaip asmens, akivaizdoje, augti kartu
su juo. Toks pašaukimo sudėtingumas.
Santuokoje pašaukimas žemiškesnis, nes
visąlaik esi vyras žmonos akivaizdoje
ir nepasiimsi atostogų nuo šeimos. Kita
vertus, kunigystėje nenorėčiau visko labai
sudvasinti, nes Dievas tikrai turi savų
būdų ir kunigystėje atsistoti visu kūnu.
Pats pagrindinis sunkumas yra būnant
su kitu galiausiai atpažinti, kas esi pats.
Labai dažnai kartojame frazę: „Mylėsi
savo artimą kaip save patį“ ir užsiglaudžiame už šitų jaukių žodžių. Bet gali
būti, kad jie reiškia – mylėsi ar sugebėsi
mylėti savo artimą tiek, kiek myli save.
Mes mokame kitiems būti atlaidūs, kiti
mums gražūs, kitus mokame užjausti,
paguosti, bet sau iš karto sakom, kad
tai egoizmas, kad tai nesveika, kad yda.
Pašaukimas dažniausiai išgyvena krizes,
patiria lūžius ir augimo momentus, kai
reikia augti meilėje sau, priimti save
klumpantį, silpną – tikrai labai gražiai
yra pasakiusi Faustina: „Iš gailestingumo
versmės semsi pasitikėjimo indu.“ Pašaukimas yra neįmanomas nepriimant gailestingumo, to nuolat pasilenkiančio prie
manęs Dievo. Kita vertus, be pasitikėjimo
gailestingumas – kaip vanduo nuo žąsies.
Juk sudėtingiausia leistis būti mylimam.
Vis dėlto dažnai susidūrus su sunkumais norisi nuleisti rankas, mesti,
ką pradėjus. Jeigu „iškonstruotume“
žodį „pašaukimas“, išeitų „šaukimas“,
„šaukimas į kariuomenę“, kuriam tarsi
negali nepaklusti arba, jei nesi tinkamas,
turi pristatyti medicinines pažymas,
antraip sulauksi sankcijų. O kaip atsitinka žmogaus gyvenime, kai pašaukimui
nepaklūstama? Juk neparašysi pažymų,
kad aš negaliu eiti šiuo keliu, nes nežinau, kas čia man su sveikata atsitiko. Ar
galima nepaklusti pašaukimui jį girdint
ir kokių sankcijų tokiu atveju gali sulaukti žmogus?

Labai geras klausimas. Prelatas Antanas Rubšys yra pasakęs: „Dievas niekad
nededa taško – visuomet kablelį.“ Aš
nežinau, kaip yra su kitais dievais, bet Dievas, kurį krikščionys atpažino sėdėdami
judaizmo milžinui ant pečių ir sugebėjo
kažkaip pažvelgti vos vos toliau, tikrai yra
kalbantis. Krikščionybėje žodis ir apskritai kalbėjimas yra susijęs su pašaukimu,
šaukimu, netgi Bažnyčia graikiškai yra
„eklezija“ (gr. ek kaleo – iš šaukimo, iš
pašaukimo). Šitaip mes liečiamės prie pačios būties, nes, jei Dievas tikras, vadinasi,
mes visi esame gimę iš žodžio, iš šaukimo.
Dievas pašaukė mus į būtį. Ar kūdikis
gali spirtis ir atsisakyti gimti, kol jame
atsiranda gyvybė? Ar jis gali, kol jo dar
nėra, atsisakyti atsiliepti į šitą pašaukimą?
Man rodos, pasakojimas apie sukūrimą
yra labai gili pašaukimo teologijos įžvalga. Atsispirti pašaukimui praktiškai neįmanoma. Labai graži paralelė su šaukimu
į kariuomenę, į balsavimus arba į teismą.
Čia turbūt ir pradedame brėžti skirtumus
tarp Dievo ir žmogaus.
Taip, mūsų gyvenime yra šaukimų, bet
Dievo šaukimas, jo balsas yra kuriantis.
Matyt, mes turėtume kalbėti apie žmogaus
kūrimą, jo nuolatinį „atbaigimą“ ir vedimą
į pilnatvę.
Taip, mes nuolat slapstomės nuo Dievo, nuolat išsisukinėjame, nes jo akivaizda
yra labai sunki, per daug mus provokuojanti. Matydamas mūsų laimės stoką,
laimės nepriteklių, skurdą, Dievas mus
šaukia ir šaukdamas kuria. Apie sankcijas
mes nelabai galime kalbėti, nes Dievas per
daug kūrybingas ir per daug visagalis, kad
jam reikėtų vaikytis žmogų kaip neklusnų
vaiką ar jam su rykštele trupučiuką per
blauzdas. Taip, Dievas yra pedagogas ir
moka disciplinuoti, bet klausimas buvo, ar
įmanoma pašaukimo atsisakyti, išvengti.
Mūsų laimės troškimas pats savaime yra
raktas. Ir, ko gero, net pats pirmiausias
pašaukimas – badas būti laimingiems.
Sutikdami Naujuosius metus paprastai žmonės vieni kitiems pirmiausia ir linki laimės. Taip pat dažnai sau prisižadame
įvairiausių dalykų. Ko reikėtų, kad naujamečiai pažadai, tarsi įžadai sau, neliktų
tik pažadais apie laimingesnį gyvenimą?
Apie linkėjimus Gendrutis Morkūnas
yra labai gerai parašęs knygoje „Švęsti
kosmose ir tvarte“ – apie tai, kaip mes
lengva širdimi linkime ir galiausiai net
švenčiausi žodžiai, be galo kartojami,
virsta „bum bum bum bum bum“. Matyt,
kartais patylėti, užsičiaupti verta net įžymiomis progomis.
Man labai patinka eretiška mintis, kad
geriau gyvenimas apsileidus negu kvaili
pasiryžimai, nes jie varo į depresiją ir
po trijų keturių nesėkmių pasiryžimų
nebedarome. Vis dėlto pasiryžimas geras
dalykas – tai mūsų instinktyvi kova prieš
drungnumą. Drungnumas dvasiniame
gyvenime apibrėžiamas kaip gyvenimas
be sveikos ambicijos, be jokio tikslo, be
Nukelta į 4 p.
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krypties. Pasiryžimas yra teisingas. Bet aš
galvoju, kad geriausia pasiryžimą daryti
atgaline data – sakyti: „Na va, Viešpatie,
kiek daug manyje padarei, dabar dar
daugiau daryk.“
Dabar madingi visokie „koučingai“,
treniravimai, aiškinimai, kaip žmonės
turi gyventi. Man atrodo, kai mes prieiname prie praktinės gyvenimo pusės, labai
svarbu, kad kiekvienas tikslas būtų pakankamai trumpas ir mes nepavargtume
jo išlaikyti prieš akis, kad būtų patikrina-

ma, ką aš arba Dievas nuveikėme per tą
laiką. Svarbu stovėti abiem kojomis ant
žemės, o ne svarstyti, ar skristi į mėnulį.
Net ir dvasiniame gyvenime mes kartais
prisipaistome dangiškų migdolų, kurie su
mumis jokio ryšio neturi, tada be ryšio
ir gyvename.
Man rodos, kad gražiausia net ir per
Naujuosius metus dėkoti už tai, kas buvo,
prisiminti, tarsi gyventi apsigręžus, turėti
prieš akis savo istoriją ir tada su ja mažiau klysti ateityje, o ne nuolat bandyti
nupjauti tai, ką patyrėme, atmesti tai, kas
buvo, šaudyti į priekį savo svajonėmis,

Parapijos gyvenimo atspindžiai
Svajūno ir Laimos Tamulių šeima

Parapijos jaunų šeimų išvyka į Angelų kalvą

Spalio 2 d. Bažnyčia ir valstybė mini
Angelų sargų dieną. Kasmet vienaip ar
kitaip daugelis švenčiame šią šventę. Šiemet (2016 m.) ši diena sutapo su sekmadieniu, todėl buvo galimybė atitrūkti nuo
kasdienybės ir leistis atrasti kažką naujo.
Parapijos Šeimos sielovados vadovės
sesės Ramutės Budvytytės SSC pakviesti,
drauge su kitomis Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimomis vykome į Angelų
kalvą, esančią netoli Trakų.
Pasiklausius orų prognozių, lietaus
ir vėsumos tikimybė daugeliui kėlė nerimą, nes vykome su visai mažais vaikais.
Tačiau mūsų būgštavimai nepasiteisino:
oras išsigiedrijo ir buvo šilta kaip vasarą.
Vykstant į Angelų kalvą, žinios apie
šią vietą buvo skurdokos. Internete
pasidomėjome, kur tai yra, o rastos
žinios apie tai, ką ten rasime, kaip paaiškėjo, buvo tikrai neišsamios. Taigi
vietos smalsumui liko daug. Ses.
Ramutės rūpestis mūsų mažaisiais,
kad ši diena vaikams būtų įdomi,
informatyvi ir neprailgtų, pranoko
visas tikimybes.
Nuvykę į vietą, pirmiausia papietavome prie bendro stalo, ant
kurio susidėjome kas ką turėjome.
Mažųjų smalsumas jau vedžiojo
juos po Angelų kalvos kalnelius ir
pakalnes. Vaizdas išties įspūdingas
net ir suaugusiojo akims. Tikslaus
angelų skulptūrų skaičiaus ant kalvos ir
dabar nežinome, panašu, kad jis kasmet
padidėja ir dar nėra galutinis.
Po agapės prasidėjo tikrasis smagumas, kai leidomės susipažinti su angelų
skulptūromis. Tai nebuvo tik šiaip sau
pasivaikščiojimas, nes ses. Ramutės
rūpesčiu prie beveik kiekvieno ką nors
simbolizuojančio angelo buvo prilipinti
maži mediniai angeliukai su juostelėmis,
kad būtų galima užsikabinti ant kaklo. Ant

kiekvieno tokio angeliuko buvo užrašytas
kiekvieno ten nuvykusio vaiko vardas. Nė
vienas iš jų nežinojo, kur ras angeliuką su
savo vardu. Tad visi “traukinuku” su ses.
Ramute priešakyje, linksmai pūškuodami,
pradėjo kelionę nuo vieno angelo prie
kito. Neatsilikome ir mes, vaikų tėveliai.
Buvo smagu ir gražu žiūrėti į vaikus, kupinus smalsumo ir entuziazmo, norinčius
rasti savo angeliuką. Ir koks nenusakomas
džiaugsmas užplūsdavo tą vaiką, kuris jau
rado angeliuką su savo vardu! Visi plojome ir vaikui, ir Angelui, kuris pavaizduotas toje statuloje. Stengėmės tas smagias
akimirkas užfiksuoti nuotraukose, kad
prisiminimai liktų kuo ilgiau.

Angelų kalva įspūdį paliko ne tik
vaikams. Mums, jų tėveliams, tai taip pat
buvo nauja ir įdomi patirtis. Praturtėjome
naujomis žiniomis, pasisėmėme dvasios
stiprybės, dieną leidome visa šeima
kartu, užsimiršo kasdieniai rūpesčiai,
pasijautėme apkabinti DANGAUS, nes
kalvoje radome ir šeimas globojančio
angelo skulptūrą. Kiekviena kalvoje
esanti skulptūra atspindi kokią nors angelo misiją, tad sustojęs ir perskaitęs jo

ambicijomis, kartais net lengvabūdiškumu. Suprantu, kad nepopuliaru taip
kalbėti mūsų laikais. Bet šventraštinis
būdas lieka galioti bet kuriuo laikotarpiu,
bet kurioje epochoje, o žmogus iš esmės
yra istorinis padaras.
Svarbi istorija, atmintis, kas su manimi
vyko, kaip aš buvau, koks aš esu dabar – juk
aš esu užaugęs iš praeities, o ne iš ateities
kažką atsinešiau. Būtent tai mane užveda
vilčiai matant, kiek mano sieloje Dievas
nuveikė per tuos metus. Aš turiu viltį ir pasitikėjimą žengdamas į ateinančius metus.
Tebūna mūsų pasiryžimas viltis.
dedikaciją, nejučiomis imi prašyti paramos toje srityje. Taigi, mes ten prašėme
užtarimo palaikant taiką, tautų vienybės,
palaimos mūsų šeimoms, kantrybės ir
kitokios pagalbos. Dvasines gėrybes net
sunku nupasakoti, nes kiekvieno asmeninė patirtis labai unikali. Tarp angelų
pasijautėme tarsi prie įsikūnijusio kiekvieno mūsų Angelo sargo, kuris mus lydi
nuolat per visą gyvenimą. Tokios šventės
ir išvykos pristabdo nuo kasdienio bėgimo
ir padeda prisiminti, kad esame Dievo
mylimi vaikai, per gyvenimą keliaujantys
ne vieni, o lydimi Jo mums kiekvienam
asmeniškai skirto patikimo Pasiuntinio,
kuris prireikus mus nukreipia tinkama
linkme. Angelo sargo pagalbos dažnai
prireikia ne vien kelyje, bet ir dvasinėse
kovose ar net paklydimuose. Kai vaikai
jau susirado jų laukiančius angeliukus,
visi kartu koplytėlėje giedojome
giesmę į Angelą sargą.
Pasimeldę ir padėkoję Dievui
už visus džiaugsmus ir puikų orą,
pavargę, bet džiugūs, išsiruošėme
namo. Pakeliui dar sustojome prie
Švč. M. Marijos koplytstulpio, kurį
Būdos kaimo bendruomenė įsirengė savo rankomis, pasimeldėme į
Švč. Mergelę Mariją Šv. Bernardo
malda, o vaikų laukė dar viena staigmena – jie visi buvo apdovanoti
Angelo sargo paveikslėliu.
Dabar angeliukai mūsų namuose kabo gerai matomoje vietoje, tad kartais iškyla naujų klausimų ir pasvarstymų. Šitos išvykos
nepamiršime, nes prisilietėme prie to, kas
mus lydi kasdienybėje, nors ir nematoma,
bet jaučiama parama. Sesė Ramutė buvo
regimas ir kartu bėgantis Angelas sargas
mūsų vaikams. Šito bėgiojančio Angelo
sargo dėka mūsų visų patirtis Angelų
kalvoje buvo sustiprinta ir užtvirtinta.
Dėkojame parapijos klebonui mons.
V. Grigaravičiui už kelionę ir s. Ramutei
už kvietimą ir suteiktą džiaugsmą mūsų
mažiesiems ir mums, tėveliams.
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