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Ganytojo laiškas šv. Velykų proga 
 
Brangūs broliai ir seserys Kristuje, Tėvynės tarnystėje, 
 
Kristus prisikėlė! Jis tikrai prisikėlė!!! Tai Velykinis sveikinimas, kuris liudija 
Velykų slėpinį, skleisdamas mūsų išganymo viltį ir džiaugsmą. Tai Kristaus 
pergalės ir mūsų pergalės šauksmas. 
 
Linkiu, kad visi giliai patirtumėm šį Velykinį slėpinį. Tikėjimas, kad Kristus iš 
tiesų nugalėjo mirtį, tesustiprina mūsų viltį ir troškulį amžinybės pažadais. 
Tesustiprina mus gyvenimui meilėje ir vienybėje su Dievu ir vienų su kitais. 
Tokiu būdu ir mes galime dalyvauti Prisikėlusio Kristaus džiaugsme. Šia 
švente ne tik paminime Viešpaties pergalę. Velykos mus įgalina ją priimti, ja 
gyventi. Esame pašaukti šioje šventėje atrasti tikrąjį mūsų kelią, kuriuo sekame 
paskui laimėjusią šviesą į džiaugsmą mūsų gyvenimuose. 
 
JAV kariuomenė prieš kurį laiką labai plačiai naudojamu reklamos kampanijos 
šūkiu kvietė jaunuolius stoti į kariuomenę, nes joje jie taptų viskuo, kuo gali 
būti (Be all that you can be). Tarnystė kariuomenėje iš tikrųjų paskatina visus 
pasitempti – fiziškai, intelektualiai, morališkai, psichologiškai, – kad karys 
galėtų įvykdyti jam ar jai patikėtą misiją. Misiją, kuri reikalauja ir asmeninių 
įgūdžių, ir pasitikėjimo savo vadais. 
 
Velykose švenčiame savo Didžiojo Vado pergalę. Jis ne tik laimi lemtingą 
mūsų neišvengiamo likimo mūšį, bet ir pasilieka su mumis, žadėdamas saugiai 
nuvesti į amžinosios pergalės šalį. Idant mes galėtumėm ja džiaugtis, 
galėtumėm būti tuo, kuo galime būti, tapti tuo, kam esame sukurti, reikia 
drąsos ir ištvermės vykdyti mums duotus įsakymus. 
 
Pirmasis mūsų pilno dalyvavimo Jo pergalėje žingsnis – tai asmeninis ryšys su 
Juo. Turime Jį prisiminti ne tik per šventes, bet ir nuolat ieškoti gyvo kontakto, 
kurio dėka išgirsime Kristų mums kalbantį ir vedantį gyvenimo keliu. Didžiąją 
Savaitę susitinkame su Juo Kryžiaus kančioje. Susitinkame su Jo mirties ir 
prisikėlimo dėka suteikiamu nuodėmių atleidimu Susitaikinimo sakramente. 
Susitinkame su Juo Paskutinės Vakarienės įsteigtoje Šv. Eucharistijoje. 
Susitinkame su Juo esančiu tarp mūsų Dievo Žodyje. Susitinkame su 
Prisikėlusiu Kristumi Velyknakčio ir Velykų dienos liturgijoje. 
 
Šį džiaugsmą tikrai patirsime savo gyvenimuose, jeigu mūsų Velykų šventimas 
nebus paviršutiniškas, nes paviršutiniškas dalyvavimas iškilmėse greitai 
išblėsta. Idant patirtume Kristaus pergalę, neužtenka ją prisiminti, pamaldose 
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dalyvauti tiktai per šventes. Taip, tarsi būti šeimos nariu užtektų tik per 
jubiliejus drauge susėsti prie stalo ar kariui būti kariu užtektų dalyvauti tik 
šventiniuose paraduose bei rikiuotėse. Jei norime patirti pergalės džiaugsmą, 
būtinos tęstinės mūsų pastangos, drąsa, kantrybė ir ištvermė. Kristus nori, kad 
mes turėtumėm jo džiaugsmą ir kad šis džiaugsmas mumyse išliktų (plg. Jn 
15, 11). Mes esame pašaukti ne tik trumpai pasveikinti pergalę, bet ir amžinai 
gyventi joje.  
 
Idant neišblėstų mūsų pergalės džiaugsmas, atverkime Jam savo gyvenimus, 
kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę 
meilėje, galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis, 
ir aukštis, ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta bet kokį žinojimą, 
kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės (Ef 3, 17–19). 
 
Tuo tikslu Bažnyčia mus kviečia nuolat išgyventi šį slėpinį. Kasdien palaikyti 
ryšį su Juo asmeninėje maldoje ir Šv. Rašto skaityme. Velykų Tridienį minėti 
kas savaitę. Kiekvieną penktadienį malda bei savo kūnu – susilaikydami nuo 
mėsos ir kitokiais pasiaukojimais – prisiminti Kristaus kančią ir mirtį. 
Kiekvieną sekmadienį švęsti mažąsias Velykas. Atsitraukimas nuo kasdienių 
rūpesčių, paskyrimas laiko Dievui ir savo artimiesiems padės nepasiduoti 
pastoviems pasaulio mėginimams nukreipti mūsų mintis ir širdis nuo mums 
suteiktos Kristaus pergalės. 
 
Linkiu kiekvienam giliai ją patirti ir išsaugoti savo širdyje. Tada išbandymai, 
kuriais priešas bando suklaidinti mūsų žingsnius, bus įveikti ir niekas mūsų 
neatskirs nuo Kristaus meilės. 
 
Kristus Prisikėlė! Karas – laimėtas! Kelias – jau pramintas, o mums belieka 
sekti Didžiojo Vado nurodymus ir kartu su Juo sugrįšime į Tėvo namus 
amžinai gyventi Jo Palaimoje. 
 
Lai šviesi žinia apie Kristaus pergalę pasiekia Jus ir Jūsų šeimas, ypač tuos, 
kurie tarnauja tarptautinėse operacijose ir jų sugrįžtant laukiančius šeimos 
narius. Lai lydi ši žinia Jus visus metus, pripildydama Jūsų širdis Prisikėlusiojo 
džiaugsmu. 
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