
 
 
 
Brangūs tikintieji, 
 
kaip Dievas pasilenkia prie žmogaus, taip ir mes turime išmokti priklaupti prieš Didįjį 
Įsikūnijimo slėpinį. Šv. Kalėdų šv. Mišiose kartu priklaupsime ištardami Tikėjimo 
išpažinime Kalėdinį slėpinį liudijančius žodžius – „Dėl mūsų žmonių, ir dėl mūsų 
išganymo Jis nužengė iš dangaus; Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš 
Mergelės Marijos ir tapo žmogumi“. 

Katalikų Bažnyčios Katekizmas moko, kad „tikėti tikrą Dievo Sūnaus Įsikūnijimą yra 
skiriamasis krikščionių tikėjimo ženklas: „Iš to pažinsite Dievo Dvasią: kiekviena 
dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus, yra iš Dievo“ (1 Jn 4, 2). Toks nuo pat 
pradžių yra džiugus Bažnyčios įsitikinimas, kai ji gieda apie didžią maldingumo 
paslaptį: „Jis apsireiškė kūne“ (1 Tim 3, 16; KBK, 463). 

Šių šv. Kalėdų švenčių dienomis nešiokimės ir drąsiai iškelkime šį mūsų tikėjimo 
ženklą – Dievas įžengė į erdvės ir laiko ribotumą, priėmė kūną ir apsigyveno su 
mumis. Dievas apsigyveno tarp mūsų, Jis tapo vienas iš mūsų, kad mus išgelbėtų ir 
sutaikytų su Dievu.  Tai ir yra didysis šv. Kalėdų slėpinys.   

Nepasiduokime pagundoms ir pasikėsinimams, dažnai nesąmoningai augantiems 
mūsų visuomenėje, paversti šv. Kalėdas vien žiemos švente, apriboti jas vien 
tradicijomis, įpročiais, laisvadieniais ir pramogomis ar net dovanų dalijimo ir gerų 
darbų darymo proga. Šv. Kalėdos tebūna tikras mūsų tikėjimo ženklas, kad mūsų 
dovanos ir gailestingumo darbai būtų mūsų nuoširdaus tikėjimo išraiška ir liudijimas. 

Marijos vaidmuo šioje šventėje mus guodžia ir moko – „laiminga įtikėjusi“ mums yra 
pavyzdys. Ji kviečia mus iš naujo patirti jos laimę, šį begalinį džiaugsmą. Sekdami 
Dievo Motinos pavyzdžiu, praleiskime ne tik šią šventę, bet ir visus metus Kristaus 
artumoje – gyvendami su Juo, leisdami Jam būti mūsų dėmesio centru. Norėdami 
suprasti šį šv. Kalėdų slėpinį, mes turime savo dėmesį skirti Jėzui, juk ir Marijos 
dėmesys buvo nukreiptas į savo kūdikį. Dievo Motinos pavyzdys kviečia mus gyventi 
su Juo, leisti Jam vis dažniau būti mūsų dėmesio centru. 

Tokiu būdu mes vis giliau suvoksime tą didžiulę dovaną, kurią gavome pirmąją šv. 
Kalėdų naktį, o šis suvokimas skatins mus dalytis ja su kitais. Marijos padrąsinti 
gebėsime pristatyti Jėzų pasauliui, o pasaulio poreikius Jam – taip, kaip Marija 
pristatė Kūdikėlį piemenėliams ir išminčiams, o vėliau, Kanos vestuvėse, 
tarpininkavo prašant Jėzaus pagalbos kitiems. 

 



 

Kalendorinių metų pradžioje dažnai pasiryžtame, norėdami pasinaudoti Naujųjų Metų 
proga ir atnaujinti save. Tikėjimo metais noriu Jums pasiūlyti geriau susipažinti su 
Dievo Apreiškimu, kaip jis mums pristatytas Bažnyčios mokyme. Šiais metais 
paimkime į rankas Katalikų Bažnyčios Katekizmą arba Katekizmą jaunimui 
YOUCAT. Perskaitykime kasdien po porą puslapių ir taip per metus atnaujinsime 
savo tikėjimo žinias. Pasitelkime ir internetu pasiekiamą Tikėjimo metų puslapį 
(http://www.tikejimometai.lt) ir ten esančią garsinę ir vaizdinę katechetinę medžiagą 
bei įvairius katechetinius tekstus.   

Vien perskaityti neužtenka, esame kviečiami su Marija svarstyti šiuos dalykus ir savo 
širdyse. Tokiu būdu ne tik sužinosime apie tikėjimą, bet giliau pažinsime tą asmenį, 
kuris save atskleidžia Dievo Apreiškime – Jėzų Kristų. Svarstome šiuos dalykus 
širdyje, kai, perskaitę dalį katekizmo, randame laiko apie tai pamąstyti ir pasimelsti, 
pradėdami dialogą su mums Apsireiškusiuoju. Gera pasidalinti savo įžvalgomis su 
artimaisiais  bei aptarti iškilusius klausimus su kapelionais ir draugais. 

Šiais tikėjimo metais linkiu iš naujo įtikėti šv. Kalėdų slėpiniu, Dievas yra su mumis, 
Jis įgalina mus būti Jo mylimais vaikais ir ta meile dalintis su visais 
žmonėmis. Priimkime ir skelbkime Džiaugsmingąją šv. Kalėdų žinią – Jėzus Kristus 
užgimė – Dievas su mumis!!!                
 
Vyskupas Gintaras Grušas 
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