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Sekminės, Šventosios Dvasios atsiun-
timo šventė, primena mums istorinį Šven-
tosios Dvasios nužengimą ant apaštalų ir 
mokinių matomu būdu: „Staiga iš dangaus 
pasigirdo ūžesys <...>. Jiems pasirodė 
tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję 
nusileido ant kiekvieno jų“ (Apd 2, 2-3). 

Šventoji Dvasia nužengia ir ant kie-
kvieno iš mūsų neregimai, bet realiai, 
kai priimame Krikšto ir Sutvirtinimo sa-
kramentus. Per Krikšto sakramentą mes 
gauname visas Šventosios Dvasios do-
vanas, būtinas nugalėti visas gyvenimo 
negandas: išmintį, supratimą, patarimą, 
tvirtumą, žinojimą, pamaldumą ir Dievo 
baimę. Tačiau ar kada nors susimąstome, 
ar išsaugome savyje tas dovanas ir pa-
dėkojame Dievui už jas? Kai apaštalas 
Paulius, Efeze užtikęs kelis mokinius, 
paklausė: „Ar, tapę tikinčiaisiais, ga-
vote Šventąją Dvasią?”, iš jų išgirdo 
atsakymą, kurį išgirstame ir iš daugelio 
šių dienų krikščionių: „Mes nė girdėte 
negirdėjome, kad yra Šventoji Dvasia“ 
(Apd 19, 2). Tada apaštalas Paulius užda-
vė naują klausimą, kartu su juo šiandien 
ir aš klausiu jūsų: „Tai kokį krikštą jūs 
esate priėmę?“ (Apd 19, 3). Manau, 
jūs teisingai atsakysite ir paaiškinsite, 
kad krikštas naikina gimtąją nuodėmę, 
suteikia teisę jungtis į Bažnyčią, priimti 
sakramentus. Ir tai tiesa, tačiau tik dalinė.

Prisiminkime Jono Krikštytojo žo-
džius: „Aš krikštiju jus vandeniu, bet atei-
na galingesnis <...>. Jisai krikštys Šventąja 
Dvasia ir ugnimi“ (Lk 3, 16). Tas galin-
gesnis yra Kristus, kuris įsakė mokiniams 
krikštyti žmones vardan Tėvo, Sūnaus ir 
Šventosios Dvasios. Krikštas – tai pradžia 
gyvenimo. Per jį mūsų gyvenimo laivas, 
vairuojamas Šventosios Dvasios, priima 
startą. Jei žmogus, plaukdamas gyvenimo 
vandenynu, bus kupinas pamaldumo ir 
Dievo meilės, jam nebus baisu atsidūrus 
pavojuje. Jis paprašys Šventosios Dvasios 
patarimo, išminties ir, įgavęs pasitikėjimo, 
drąsiai irsis pirmyn, tvirtai žinodamas, 
kad jo gyvenimo vairas – Šventoji Dvasia 
rodys teisingą kryptį.

Per Šventąją Dvasią pažįstame Kris-
tų, Jo prisikėlimo galią. Kristus trokšta, 
kad mes Jį labiau pažintume, liudytume 
Jį savo gyvenimu. „Kai ateis Globėjas 
<...> – Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, – 
jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, 
nes nuo pradžios su manimi esate buvę“ 
(Jn 15, 26-27).

Per Šventąją Dvasią mes esame 
vienybėje su Kristumi, gauname Dievo 
malonių. Kiekvienas žmogus trokšta 
matyti Dievo veidą, ir nors „Dievo niekas 
niekuomet nėra matęs“ (1 Jn 4, 12) ir „gy-
vena neprieinamoje šviesoje“ (1 Tim 6, 
16), tačiau Dievas Tėvas veikia pasaulyje 
per savo Sūnų ir Šventąją Dvasią. Šian-
dien ir Sūnaus – Jėzaus Kristaus negalime 
nei matyti, nei girdėti, nei paliesti, nes 
Jis sugrįžo į Tėvo namus. „Ant kryžiaus 
„suskilo“ Kristaus Kūnas ir Jo Dvasia, 
kuri Jam gyvam esant priklausė tik Jam 
vienam, dabar ji išsiliejo į visų širdis“. To-
dėl Jėzus prieš mirtį mokiniams kalbėjo: 
„Jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei 
neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O 
nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu“ (Jn 16, 7).

Tikrasis krikščionis suvokia, kad jo 
gyvenime veikia Šventoji Dvasia, netikin-
tis žmogus viską priskiria savo sugebėji-
mams. O iš kur jie atsirado? Vienas pažįs-
tamas prisipažino: „Tą dieną, kai įtikėjau, 

Bažnyčia birželio mėnesį skiria Švč. Jėzaus Širdžiai pagarbinti, todėl visus tikinčiuosius maloniai 
kviečiame kasdien į birželines pamaldas bazilikoje padėkoti mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui už besiliejančią 

iš Jo Švenčiausiosios Širdies begalinę meilę, beribį gerumą ir gailestingumą. 

M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikai, kaip vienam iš Kauno unikalių tarpukario  
(1919–1940 m.) architektūros objektų, suteiktas EUROPOS PAVELDO ŽENKLAS.

Sekmadienio katechezė
Dekanas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Šventosios Dvasios atsiuntimas

Mintys, švenčiant  
Tėvo dieną

Paprašytas įvardyti, ko labiausiai 
reikia pasauliui, atsakyčiau nedve-
jodamas – išmintingų motinų ir 
pavyzdinių tėvų.

***

Ką aš skolingas tėvui? Viską!

***

Kūdikyje glūdi pasaulio ateitis. 
Motina privalo glausti vaiką prie 
savęs, kad mažylis suprastų, jog tai jo 
pasaulis. O Tėvas turi užkopti su juo 
ant aukščiausios kalvos, kad vaikas 
pamatytų, kaip jo pasaulis atrodo.

***

Tik tėtis gali važinėtis su manimi 
riedlente, grįžti namo pažaliavusiu 
veidu ir sakyti, kad jam buvo smagu.

Šias mintis parinko ir  
su jomis dalijasi Alfonsa

atradau Dievą ir Jo veikimą per Šventąją 
Dvasią, tarsi gimiau iš naujo. Mano gyve-
nimas pasidarė įdomesnis, turiningesnis. 
Nors dirbu daug, nepavargstu, nes ryte 
paprašau Šventąją Dvasią išminties su-
prasti Dievo planą tai dienai, suteikti jėgų 
ir drąsos jį vykdyti, o vakare padėkoju už 
pagalbą ir patarimus, be kurių negalėčiau 
nuveikti nė menkiausio darbelio.“

Vieningoje maldoje prašykime, kad 
Šventoji Dvasia išlietų savo galingas 
dovanas, be kurių mūsų gyvenimo laivas, 
blaškomas dažnų audrų, neras teisingos 
krypties, ir mes, paklydę nuodėmių jūro-
je, vargu ar sugebėsime pasiekti galutinį 
tikslą – Amžinąją Karalystę. 
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Brangus žmogau ! Jeigu Jus kankina 
nerimas ir rūpesčiai, jeigu Jūs daug ko 
nespėjate ir nuo įtampos ir skubėjimo 
nebemielas gyvenimas, esate pavargęs 
ir liūdnas – įsijunkite Marijos radiją ir... 
paklausykite rytais, prieš eidami į darbą, 
vakarais – po tuščių, paviršutiniškų laidų 
per TV, paklausykite gražios muzikos, 
tylių pokalbių, liudijimų ar kunigo balso, 
ir nesvarbu, jei Jums pasirodys kvailas 

1863 metų sukilimui pasibaigus, kaip 
rašė Motiejus Valančius, „rusų valdžia nu-
sprendė perdirbti Lietuvos kraštą rusišku“ 
ir „maskoliai dar panoro, kad lietuviai ir 
žemaičiai priimtų pravoslavų tikėjimą“. 
Vyskupas M. Valančius, gelbėdamas Ka-
talikų Bažnyčią, ėmėsi palaikyti kunigų 
dvasią, skatinti drausmę ir uolumą. Šiuo 
tikslu 1864 m. rugsėjo mėn. jis išsiunti-
nėjo visiems kunigams itin reikšmingą 
aplinkraštį lietuvių ir lenkų kalbomis, 
lapkričio mėn.– naują aplinkraštį lotynų 
kalba, o pats ryžtingiausias buvo trečiasis 
– 1865 m. vasario 6 d. aplinkraštis, kuris 
pasiekė ir Apaštalinį Sostą. 

Už tokius aplinkraščius vadinamojo 
Šiaurės Vakarų krašto diktatoriai ant M. 
Valančiaus labai supyko: vyskupas, tėvo 
ir sūnaus Muravjovų „pakviestas“, buvo 
priverstas lapkričio 8 dieną pasilikti 
Kaune – naujoje vyskupijos sostinėje. 
Liepos mėnesį atvykdamas į Kauną, jis 
neatsivežė iš Varnių jokių buitinių daik-
tų, drabužių ir gyveno prisiglaudęs pas 
kunigus augustinus bei maitinosi už savo 
pinigus. Tik gruodžio 10 dieną vyskupas 
persikėlė į nuolatinius suremontuotus 
namus (dabar Valančiaus 6), o po kurio 
laiko, kai susidarė geras rogių kelias, 
tarnai iš Varnių atvežė reikalingus daiktus. 

Naująją katedrą reikėjo deramai su-
tvarkyti ir papuošti. Vyskupas dailininkui 
Zenkevičiui užsakė nutapyti Vytauto Di-
džiojo portretą – kopiją to portreto, kuris 
buvo rastas Lietuvos Brastoje, tad kone 
vienu metu Kauno ir Vilniaus katedros pa-
sipuošė šio Lietuvos valdovo paveikslais. 
(Tuomet Vytauto kultas Lietuvoje paste-
bimai augo.) Tiesa, nepamiršo Valančius 
ir šventųjų paveikslų, be to, pakabino 
du naujus atvežtus iš Paryžiaus ketinius 
sietynus, pakeitė plytų grindis, nuo kurių 
kildavo raudonų dulkių debesys.

Nors išorinis katedros simbolis buvo 
vyskupo sostas, tačiau savo vyskupiškąjį 
krėslą Motiejus Valančius atgavo tik po 
septynerių metų. Drauge su Žemaičių 
vyskupo, jo kapitulos bei konsistorijos 
perkėlimu iš Varnių į Kauną iš savo 

„rožinio“ bambėjimas ar laida atrodys 
netobula, vis tiek paklausykite – pamaty-
site: pasidarys ramiau, nuslūgs įtampa ir 
rytojus nebekels rūpesčio, nes... šis radijas 
skamba visame pasaulyje, jis žmones 
lydi dieviškosios egzistencijos šviesa, 
kuri apgaubs Jūsų Sielą ir kūną, pajusite 
ramybę ir palengvėjimą. Pabandykite! Aš 
tai patyriau. 

Su meile, Doloresa 
                                  

istorinių rūmų buvo pajudinta ir kunigų 
seminarija. 

Rusų administracijai vyskupo būstinę 
perkėlus į Kauną, vyskupui sumažėjo ga-
limybės teikti Sutvirtinimo sakramentą, o 
toks bažnyčios funkcijų susiaurinimas įėjo 
į rusifikacijos planus. Tačiau M. Valan-
čius su šiais katalikų tikėjimo varžymais 
sutikti negalėjo ir nenorėjo: jis siekė bet 
kuriomis sąlygomis tęsti sielovados darbą. 
Savo užrašuose 1865 metais vyskupas 
pažymėjo: „Kadangi žmonės gavo žinią, 
kad vyskupui neleista išvykti iš Kauno, 
pradėjo vežti vaikus pas vyskupą.“ Dėl 
konfirmacijų rusų administracija nepa-
prastai įtūžo, visą pyktį išliejo ant M. 
Valančiaus ir kunigų. Sutvirtinimo sakra-
mento teikimas Valančiui buvo ne tik jo, 
kaip vyskupo, pareiga, bet ir bendravimas 
su vaikus lydinčiais žmonėmis, iš kurių 
sužinodavo apie parapijos gyvenimą, 
valstiečio darbus, rūpesčius, matė jų 
išvaizdą, apsirengimą, dvasinę kultūrą. 
Vyskupas, nors ir uždarytas 
Kaune, per Sutvirtinimo sa-
kramento teikimą palaikė gyvą 
ryšį su savo vyskupija ir net 
kaimyninėmis, reikalingomis 
jo globos vyskupijomis.

Lietuvių tautai rusinti ir 
tautiškumui slopinti okupantai 
pradėjo naudoti ypač brutalias priemones: 
uždraudžiamas knygų lotynišku raidynu 
spausdinimas ir platinimas, valdiniuose 
lietuviškuose leidiniuose įvedamas rusiš-
kas raidynas, uždraudžiamos lietuviškos 
mokyklos. Ypač reikšmingas vaidmuo 
kovojant prieš rusifikaciją ir organizuo-
jant ryžtingą pasipriešinimą spaudos 
draudimui, gimtosios kalbos vartojimo 
varžymui mokyklose ir bažnyčiose tenka 
Žemaičių vyskupui M. Valančiui. Jis 
parengė ir išleido septynias politines bro-
šiūras, kurios tuo metu buvo vienintelis 
šaltinis, informuojantis apie susidariusią 
sunkią padėtį. M. Valančius įkūrė pirmąją 
nelegalios spaudos leidybos ir platinimo 
organizaciją, veikusią 1864 – 1871 me-
tais. Caro administracija įtarė, kad M. 

Valančius yra brošiūrų autorius ir pasi-
priešinimo organizatorius. Iš 17 kaltinamų 
ir areštuotų organizacijos narių dešimt 
buvo jauni kunigai, septyni valstiečiai 
bei amatininkai, ir tik didžiulis vyskupo 
autoritetas, jo asmeninės ir diplomatinės 
savybės, tiesioginių įkalčių stoka padėjo 
išvengti jam arešto. 

Tačiau organizacijos narių suėmimas 
ir ištrėmimas nesustabdė lietuviškos spau-
dos leidybos, platinimo, slaptų lietuviškų 
mokyklų organizavimo – brendo lietuvių 
tautinis atgimimas. 

Ne tik prabėgę metai, bet ir visą gy-
venimą be atvangos trukusi dvasinių ir 
fizinių jėgų įtampa M. Valančių išsekino 
pirma laiko. Vyskupas mirė Kaune 1875 
m. gegužės 29 d. (17 d. – pagal seną 
kalendorių). Jo palaikai ilsisi Kauno 
arkikatedros bazilikos kriptoje po di-
džiuoju altoriumi. Juridinis M. Valančiaus 
testamentas, padiktuotas lenkų kalba, yra 
išsaugotas Kauno apskrities archyve.

Kiekviena tauta prisimena ir pagerbia 
žymiuosius savo žmones – visuomenės 
ir kultūros veikėjus, kovotojus už laisvę 
bei nepriklausomybę, o lietuvių tauta 
turi dar vieną ypatingą žmonių grupę – 
knygnečius, lietuviškos knygos gynėjus 
spaudos draudimo metais carinės Rusijos 
okupuotoje Lietuvoje.

1997 m. birželio 7 d. Kauno Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus sodelyje buvo 
atidengta atstatytoji Knygnešių sienelė. Ji 
nuolat primena mums vieną iš sunkiausių 
tautos istorijos tarpsnių – lietuviškos 
spaudos draudimą 1864–1904 metais. 
Joje auksinėmis raidėmis pirmoje vietoje 
(jei nebūtų abėcėlinės įrašų tvarkos) būtų 
įrašyta vyskupo Motiejaus Valančiaus pa-
vardė.                

Iš Lietuvos Bažnyčios praeities
Ona Žemaitytė-Narkevičienė

Minint vyskupo Motiejaus Valančiaus 140-ąsias mirties metines

Nori žinoti, brolau, kuo mums Valančiaus būta?
Geriau paklausk, kuo savo jis amžiui nėra buvęs;
Devynius darbus dirbo, stiprumą rodė liūto, 
Dirvas devynias arė, ką gali tik lietuvis. 

(Adomas Jakštas)

Žymūs žmonės klausosi Marijos radijo

Aktorės Doloresos Kazragytės mintys apie Marijos radiją
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Gegužės 9–10 d. bei 16–17 d., švenčiant džiaugsmingą 
velykinį laikotarpį, 166 parapijos vaikai pirmąkart su didžiuliu 
jauduliu priėmė į savo širdeles Jėzų, užmezgė su Juo bendrystės 
ryšį, įžengdami į katalikiško gyvenimo kelią. 

Nuo rudens vaikai lankė parapijinę katechezę, sekmadieniais 
dalyvaudavo kartu su tėveliais šv. Mišių aukoje. Prieš Pirmosios 
Komunijos šventę jie pirmą kartą priėmė Atgailos sakramentą, 
kurio metu buvo paliesti begalinio Dievo gailestingumo, atlai-
dumo ir meilės.

Pirmosios Komunijos šventės dieną prieš šv. Mišias vaikai 
buvo kunigo iškilmingai atvedami prie altoriaus, o tėveliai savo 
vaikus laimino, melsdami ir prašydami, kad Dievas laimintų ir 
globotų juos nuo visokio blogio. Šv. Mišias aukoję klebonas 
dekanas mons. V. Grigaravičius ir vikaras Julius Grigonis, 
sakydami homiliją, sveikino jaunuosius katalikus, kvietė juos 
kiekvieną sekmadienį lankytis bažnyčioje kartu su tėveliais, 
priimti sakramentus ir nuolat bendrauti su Dievu. Jie taip pat 
dėkojo tėveliams už rūpestį katalikiškai auklėjant vaikus, kvietė 
šeimas gyventi vienybėje su Jėzumi, ragino vaikus auklėti pagal 
dešimt Dievo įsakymų, tiek tėvams, tiek vaikams nenutraukti 
šios dvasingos kelionės.

Šv. Mišių liturgijoje aktyviai dalyvavo patys tėveliai, kurie 
skaitė skaitinius, išsakė maldavimus bei nešė atnašas. Vaikų 

Kiekviena maža mergaitė turėtų būti 
labai mylima, laukiama ir branginama. 
Tik tokioje aplinkoje ji išaugs stipri, graži 
ir savimi pasitikinti. Ką reiškia būti mo-
terimi, jos išmoks iš maloningų ir švelnių 
savo motinų. Iš tėvų sužinos, ko yra vertos 
kaip moterys. Mergaitėms reikia stipraus 
tėvo švelnumo ir žinojimo, kad jis jas 
apsaugos. Daugelio tėvai mergaitėms 
nedavė to, kad jos taptų mielos, stiprios 
moterys. Fiziškai būdami šeimoje (skaito 
laikraštį, žiūri televiziją), jie emociškai 
nedalyvauja vaikų gyvenime. O kiek yra 
smurtaujančių tėvų! Gi romanai ir sky-
rybos kerta per pačią didžiausią moters 
baimę – baimę būti apleistai.

Nors ir keista, mergaičių širdis daž-

nai sužeidžia ir motinos. Jos išsigąsta 
pajutusios, kad laukiasi, o vaiko širdyje 
nusėda žinia, kad jis neša sumaištį ir bėdą. 
Jos pasijuokia iš dukros pomėgių, netgi 
laimėjimų. Kai kurios išeidamos į darbą 
užrakina visai dienai vienus vaikus. Tos 
vaikystėje patirtos žaizdos pakerta mo-
teriškumo esmę. Visi mes patikime, kad 
tėvai (o jie buvo mūsų dievai!) teisūs, kai 
užgaulioja ir žemina mus.

Kai mergaitės augdamos sužeidžia-
mos, ateina gėda ir luošina jas, verčia 
nusigręžti, vengti akių kontakto su žmo-
nėmis. Jos patiki, kad neatitinka pasaulio, 
bažnyčios ir savo pačių standarto. Gėda 
sako, kad esi sulaužyta, bevertė ir ne-
pataisoma. Gėda verčia slėptis. Jos bijo 

atskleisti kitiems savo gyvenimo vertę 
ir tai, kuo Dievas sukūrė jas, iš baimės 
būti atstumtoms. Sudaužytos ir sužeistos 
širdies moteris yra savisauga užsiimanti 
moteris. Jos desperatiškai nori būti my-
limos ir drąsinamos. Širdys ištroškusios 
nors gabalėlio romantikos, nuotykių ir 
grožio. Iš Ievos paveldėtas gilus nepasi-
tikėjimas Dievo širdimi – turi tad pačios 
viskuo pasirūpinti. Reikia kažkuo užpil-
dyti skausmą dėl intymumo ir gyvenimo, 
bet taip, kad nereikėtų kažkuo pasitikėti, 
ypač Dievu.

Tačiau žaizdos nesibaigia. Jos tęsiasi 
per visą gyvenimą. Deja, jos turi tikslą. 
Jas suplanavo tas, kuris žino, kuo turėtum 
tapti, ir kuris tavęs bijo.

Dvasiniai skaitiniai
Adolfa Daukšienė

Sielos paslaptis: Sužeista (6)

Parapijos gyvenimo atspindžiai

Parapijos vaikų Pirmosios Šv. Komunijos šventė
nešamos atnašos buvo skirtos Žaliakalnio vaikų dienos centro 
vaikams bei jaunimo chorui, giedojusiam šv. Mišių metu.

Po palaiminimo vaikams buvo iškilmingai įteikiami Pirmo-
sios Komunijos pažymėjimai.

Pirmoji Šv. Komunija – tai tik mažytis žingsnelis, pirmasis 
laiptelis į gyvą tikėjimą, tad linkime naujiesiems mūsų ben-
druomenės nariams, kad tie žingsneliai vis tvirtėtų ir platėtų, o 
laipteliai vestų pas Jėzų.
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Ilgai nesiryžau rašyti apie Šventojo 
Rašto studijas, kurioms trejus metus va-
dovavo kun. Algirdas Akelaitis. Dabar, 
kai gegužės 20 d. įvyko paskutinis Šv. 
Rašto studijų būrelio užsiėmimas, noriu 
pasidalyti savo pamąstymais, kokį dvasinį 
peną gavome per šį bendrystės laiką.

Kiekviena pradžia visada yra daug 
žadanti, viliojanti (kunigas pasiūlė pradėti 
kartu skaityti Senojo Testamento Pradžios 
knygą), juolab kad pirmasis susitikimas 
padarė didžiulį įspūdį. Supratome, kad 
kunigas Algirdas yra išskirtinė asmenybė. 
Jis kalba nepaprastai įtaigiai, reiškiamos 
mintys paties išmąstytos, išgyventos, 
jose atsispindi gilus dvasingumas, nepa-
prastas intelektas, erudicija. Stulbino ne 
tik plačios teologinės žinios, atmintinai 
cituojamas Šventasis Raštas, bet ir tai, kad 
komentuodamas visada pateikdavo dau-
gybę pavyzdžių iš meno, įvairių mokslo 
sričių, pasaulinės literatūros, netgi pasakų, 
kino filmų ar iš mūsų gyvenimo. 

Neseniai skaičiau John Chryssavgis 
knygą „Dykumos širdyje“. Man įstrigo 
tėvo Aba Poimeno mintis : „Mokyti artimą 
gali tik sveikas, aistras įveikęs žmogus, 
nes kam gi statyti namą kitam, griaunant 
savąjį?“ Šie taiklūs žodžiai nuostabiai 
tinka kunigui Algirdui kaip ganytojui.

Taigi nuo ko gi prasidėjo mūsų namo 
statyba? Tiesa sakant, vienas pirmųjų ku-
nigo pareiškimų „Aš nuimsiu taukus nuo 
jūsų akių, nužudysiu jūsų tikėjimą, kad 
iš naujo atrastumėte“ gerokai suglumino. 
Tačiau trejų metų bendrystė parodė, kad 
šiuose žodžiuose slypi gili tiesa.

Į kiekvieną užsiėmimą kun. Algirdas 
ateidavo kruopščiai pasirengęs. Pirmai-
siais metais jis kiekvieną Pradžios knygos 
skyrių mums ekspromtu vertė iš hebrajų 
kalbos ir komentavo, o kitus dvejus me-
tus kiekvienas gaudavome jau išverstą 
pažodinį tekstą. (Per vieną iš paskutinių 
užsiėmimų jis prisipažino: „Nesitikėjau, 
kad tiek aukočiausi dėl jūsų, versdamas 
Bibliją iš originalo.“) Komentavo nedo-
gmatiškai, apimdamas Šv. Rašto visumą, 
parodydamas ryšį tiek su tolesniais Senojo 
Testamento įvykiais, tiek su Naujuoju 
Testamentu bei dabartimi. Jis nesistengė 
mokyti tikėjimo, daug svarbiau buvo, ką 
suvokiame, kaip suprantame, sugebame 
susieti įvykius. Norėjo, kad pajaustume 
Biblijos teksto grožį (net skaitė psalmę 
hebrajiškai!), pamatytume Dievo įkvėptų 
autorių genialumą. Kartais kun. Algirdo 
kalba glumino, vertė prieštarauti, tačiau 
tai savotiškai sujudindavo protą, paža-
dindavo iš apsnūdimo, versdavo padir-
bėti smegenis. Kartu jis – talentingas ir 

sugebantis jausti auditoriją mokytojas: 
pastebėjęs mus pavargstant nuo infor-
macijos gausos prajuokindavo šmaikščiu 
sąmojumi, anekdotu.

Visa esmė buvo ne tai, ką girdėjome, 
ką skaitėme, bet svarbiausia, kad supant 
šiai gerai nuotaikai, draugiškai atmosferai 
vyko dideli dalykai – mąstymo, pažinimo, 
matymo perversmas. Porą valandų po 
sunkios darbo dienos ar kasdienės gy-
venimo rutinos pasijusdavome pakylėti 
aukštyn, jautėmės laisvi tarsi vaikai. Tuo 
užkrėsdavo kunigo jaunatviškas entuzi-
azmas, nuoširdus žavėjimasis skaitomu 
tekstu, aprašomu įvykiu: antai jis sugebėjo 
netgi, atrodytų, nuobodžiausią tekstą apie 
genealogiją pateikti taip, tarsi tai būtų 
įdomiausia vieta Biblijoje.

Kartą manęs kažkas paklausė: „Kokia 
nauda iš tų studijų, ar tai padeda tavo 
tikėjimui?“ 

Todėl pirmiausia noriu atsakyti, kaip 
aš suvokiau kunigo pasakytą mintį: „Nu-
žudysiu jūsų tikėjimą, kad vėl atrastu-
mėte“, nes ji man nedavė ramybės ne tik 
mūsų ratelio susirinkimuose, bet ir kasryt 
dalyvaujant kun. Algirdo aukojamose šv. 
Mišiose. 

Manau, atnaujinto tikėjimo esmė yra: 
pirma, įtikėti, kad tu esi būtinas Dievui ir 
esi neatskiriama Jo plano dalis. Vienintelis 
Dievas tave myli tokį, koks esi (netgi pra-
sižengusių Adomo ir Ievos Jis pasigailėjo, 
nenužudė, o aprengė, leido gyventi ir jų 
ainiams davė išgelbėjimo pažadą); antra, 
įtikėti, kad visi Dievo pažadai išsipildo 
ir pasitikėti Dievu taip, kaip patriarchas 
Abraomas, kuris ryžosi vienintelį mylimą 
sūnų Izaoką paaukoti kaip atnašą Dievui; 
trečia, priimti dalykus tokius, kokie jie 
yra, nesigilinant į praeitį ir nesijaudinant 
dėl ateities, kitaip tariant, išlaisvinti sielą 
nuo bereikalingų minčių, kad galėtum 
laisvai priimti tai, ką šiandien tau siūlo 
Dievas, nes tikrasis džiaugsmas – tai pri-
imti gyvenimą kaip dovaną iš Dievo rankų 
ir jausti Jam begalinį dėkingumą; ketvirta, 
įsisąmoninti, kad Dievo pažinimas visada 
yra Dievo dovana tiems, kurie nuoširdžiai 
to trokšta, jos neįmanoma nusipelnyti, 
užsitarnauti, nes tai yra Dievo meilės ir 
gailestingumo žmogui veiksmas.

O ką gi man davė Šv. Rašto skaitymas 
su kunigu?

Didelę dalį Senojo Testamento jau 
anksčiau buvau perskaičiusi, o Naująjį 
Testamentą – net keletą kartų, tačiau 
skaičiau kaip atskiras dalis, nematydama 
ryšio tarp įvykių, nesusimąstydama, ką 
tai man konkrečiai duoda šiandien. Šv. 
Rašto vertėjas arkivyskupas Juozapas 
Skvireckas komentaruose rašė: “Litera-

tiška [literatūriška] prasmė dažnai yra 
tik Šv. Rašto kūnas, po kuriuo slepiasi 
jo dūšia“ (Šventasis Raštas, I dalis, 1913 
m., 95 komentaras, p.54). Būtent kun. 
Algirdas atskleidė Šv. Rašto „dūšią“. Šv. 
Raštas – tai ne praeities įvykių aprašymas, 
ne romanas ar šiaip istorinė knyga. Per jį 
mes sužinome, kaip žmonės bendrauja su 
Dievu, per tai matome, kaip Dievas ben-
drauja su mumis. Tokiu būdu Šv. Raštas 
padeda geriau pažinti Dievą, išmoko gė-
rėtis Dievo ir jo tarnų sukurtais kūriniais. 
Pagaliau skaitydami Jį geriau suprantame, 
susigaudome, kas vyksta su mumis, mūsų 
gyvenimu.

Šiuos trumpus apmąstymus norėčiau 
baigti trimis žodžiais, kurių svarbą pa-
brėžė popiežius Pranciškus katechezėje, 
pasakytoje šeimoms gegužės 13 d.. Tai 
„prašau“, „ačiū“, „atleisk“.

Ačiū Visagaliam Dievui už suteiktą 
dovaną prisiliesti prie Jo paslapčių gel-
mės per kun. Algirdo išmintį ir talentus. 
Prašau atleisti, kunige Algirdai, jei mano 
pamąstymai nepataikė į „dešimtuką“, 
tačiau rašiau norėdama Jums nuoširdžiai 
padėkoti už padovanotą meilę Dievui, Jo 
Sūnui Jėzui Kristui ir šalia esantiems žmo-
nėms. Dėkoju už nuoširdų pasiruošimą 
užsiėmimams ir vedimą į Biblijos slėpinių 
pažinimą per nepaprastai paprastą, bet 
įdomų ir uždegantį akelaitišką perteiki-
mo būdą, už neįkainojamas pedagogines 
pamokas – ne ką dėstyti, bet kaip.

Pradžia įvyko, bet pabaiga toli... 
Viliuosi, kad Dievas nepaliks mūsų naš-
laičiais ir suteiks vilties naujiems susitiki-
mams. Tuo tarpu visos grupės vardu linkiu 
sėkmės moksluose ir visuose darbuose, 
kurie Jums numatyti Dievo plane.

Birutė Vasylienė, Šventojo Rašto būrelio koordinatorė

Trejų metų dvasinė kelionė su kun. Algirdu Akelaičiu 
skaitant Šventąjį Raštą


