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Mieli Broliai Seserys, Telšių vyskupijos Tikintieji! 
 

Švenčiame Kristaus Prisikėlimo slėpinį, kuris byloja – Dievas tapo 

žmogumi. Paėmė visą mūsų likimą ant savo pečių. Net skaudžiausias nusidėjusio, 

nuodėmių klystkeliuose pasimetusio žmogaus likimo apraiškas: kančią ir mirtį. 

Iškentėjo kartu su mumis ir už mus iki paskutinio skaudžios mirties lašo… Kad 

nekaltintume jo kaip Dievo savo Kūrėjo – kad Jis savo amžinybės garbės ir 

didybės aukštybėse nesupranta mūsų, mums svetimas ir yra tolimas… Kad mes 

kančios ir ypač neišvengiamos mirties akivaizdoje nepanirtume “amžinosios 

mirties” tamsoje, nebūtyje… Jis toj tamsoj užžiebė šviesų žibintą prisikėlimo 

vilties patvirtintos Dievo tapusio žmogumi pergale prieš mirtį.  

Bažnyčia Velyknaktyje švęsdama žiburių liturgija Kristaus prisikėlimą 

gieda: “Tedžiūgauja dangūs… Tesilinksmina nušvitusi žemė ir amžių Valdovo 

spindesio nušviesta tepajunta, kad pasaulyje tamsa jau išsisklaidė. Te Viešpaties 

Prisikėlimo šviesa niekada nepaliauja mirties ūkanas sklaidžiusi”. 

Velykų rytą lankydami tuščią jau Prisikėlusio Kristaus kapą, džiaugsmingai 

giedame: “Garbė Tau, Šventa Trejybe, vienas Dieve! Jo gailestingumas tikrai 

begalinis, savo pažadams Jis ištikimas per amžius”. 

Kad ir kaip save laikytume agnostikais, skeptikais, netikinčiais, visi nujaučiame, 

kad šis džiugus Velykų šventimas – Kristaus pergalės prieš mirtį šventimas 

atsiliepia į gilų mūsų prigimtin įrašytą pilnaverčio, t.y. amžino gyvenimo troškimą, 

mūsų asmeninės pergalės prieš mirtį ilgesį. 

Velykų šventė nebus tikra, autentiška jei Velykas švęsdami slopintume 

savyje šį prisikėlimo ir amžino gyvenimo ilgesį. Jei neleistume Jam iškilti iš mūsų 

prigimties gelmės į sąmonės lygį… Jei neleistume prabilti mūsų širdies esmei. 
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Te švenčiant Velykas, mūsų širdys ir mūsų mintys būna laisvos nuo 

konjunktūrinio sekuliarizuoto mąstymo pančių… Tesidžiaugia mūsų širdys laisve 

tikėti Prisikėlimą, laisve tikėti gyvenimo pilnatvę, šviesaus gyvenimo po mirties 

galimybe. 

Dar sovietmetyje 1986m., vienas to meto filosofų J. A. Smirnovas žurnale 

“Priroda” (1986, Nr11, p. 58 - 59) samprotavo apie tai, kada žmogus kaip toks 

iškilo aukščiau viso gyvūnų pasaulio, iš biologinės būtybės tapo dvasinga būtybe, 

žmogumi. Šį naujos kokybės žmogiškosios būtybės atsiradimą tarp gyvūnų 

primatų  žymi: “atsiradimas naujos elgesio formos su mirusiais: - pasirodo 

sąmoningai tvarkingas palaidojimo būdas, liudijantis iš principo naujus 

tarpžmogiškuosius socialinius santykius – būtent, būtybė vadinama žmogumi, jau 

rūpinasi savo mirusiais artimaisiais – mirusiems į kapą įdedama gamybos įrankių, 

daug laiko ir energijos skiriama pačio kapo įrengimui. Su pagarba ir rūpesčiu 

mirusiais susiformuoja ankstyviausias kosmologinis modelis, šalia gyvųjų pasaulio 

egzistuoja paslaptingas mirusiųjų pasaulis. Tikėjimas, kad toks pasaulis egzistuoja, 

liudija, kad pirminiai žmonės jau galutinai peržengė savo grynai biologinio 

vystymosi ribas. Mirusiųjų gerbimas iškėlė žmogų nenusakomai aukščiau už visus 

gyvojo pasaulio padarus. O sąmoningas bei prasmingas palaidojimo būdas – tai 

vienas iš svarbiųjų bei charakteringų žmogiškosios kultūros bruožų, apie ką rašė 

viename eilėraštyje Puškinas : 
 Du išgyvenimai nuostabiai artimi mums. 

Juose širdis suranda sau reikšmingo maisto: 

Meilė gimtajam lizdui ir meilė tėvų kapams. 

Jais nuo amžių pagal Dievo valią 

Remiasi žmogaus savitumas –  Jo didybės pagrindas.1    

Sąmoningai įrengtas, kaip gyvenamas būstas, kapas, kuriame mirusiajam 

įdedama gyvenimui būtinų dalykų: drabužių, maisto, gamybos įrankių, liudija, kad 

tų senų laikų, patys pirmieji žmonės tikėjo, kad mirtimi nesibaigs gyvenimas, kad 

būtybė – žmogus Dievo sukurtas gyvenimui ir po mirties. Ir ši nuojauta, šis 

supratimas, šis tikėjimas yra riba, nuo kurios prasideda žmogus… 
                                                 
1 Ю.A. Cмирнов. Древнейшие погредения (год открытия 1986) // Природа, 1986, Nr. 11, p.58-59. 
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Bažnyčia, skelbdama Evangeliją – džiugiąją prisikėlimo naujieną, ne tik 

nuolat primena, kad prisikėlimo ir amžinojo gyvenimo ilgesys, tikėjimas tuo yra 

žmogaus pradžia istorijoje. Bet taip pat, kad ir šiandien žmogus lieka žmogumi, 

kol šio ilgesio ir šio tikėjimo nepaskandina, neužgesina trumpalaikių žmogiško, 

laikino gyvenimo chaotiškų rūpesčių sukūryje.  

Tais laikais, kai tas ilgesys ir tikėjimas žmonių sąmonėje buvo griaunamas 

sovietinės valstybės ideologine prievarta, vienas Lietuvos kunigas (Bronius 

Bulika) Velykų pamoksle kalbėjo: “Šviesus tikėjimas teveda mus prie Dievo, kaip 

šiandien atvedė į bažnyčią, prie maldos ir giesmės, prie altoriaus… Mes, kunigai 

sakome: tegu mūsų niekas nebijo ir neįtaria, nedreba dėl mūsų! Mes dirbame savo 

darbą, nešame savo naštą, einame savo keliu, valome šiukšles, atsiprašome už 

nuodėmes, tikim ir glaudžiamės prie vieno Dievo. Su niekuo nesiruošiame kariauti 

ir ginčytis.  

Mes norime tik vieno: kad mūsų visų gyvenimas būtų kaip Velykinė 

procesija aplink bažnyčią, su šventos giesmės žodžiais ir su Dievu, mirusiu ant 

kryžiaus ir prisikėlusiu. Su Dievu kaip su mūsų kasdienine Duona šventoje 

komunijoje”. 

Tą patį mes, vyskupai ir kunigai, norime pasakyti ir šiandien. Nebijokite 

atverti savo širdis prisikėlimo ir amžinojo gyvenimo vilčiai, kurią skelbiame ne iš 

savęs, bet Mirtį Nugalėjusio Viešpaties pasiųsti ir įgalioti. Priimkite šią žinią kaip 

kylančią ne iš mūsų, o iš Viešpaties. Jis mūsų lūpomis per kiekvienas Velykas 

kartoja: “Kad ir kas būtų, žinokite: Dievo – Tiesos, Gerumo ir Meilės Dvasios – 

suniekinti ir nužudyti negalima”. 

Būkite kupini šio tikėjimo, šios Dvasios! Ir Velykinis džiaugsmas bus 

jumyse per visas gyvenimo dienas! 

 

Telšiai       Vyskupas Jonas Boruta SJ 

2004 04 02         Telšių vyskupas 
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