
SIAULIU VYSKUPO 2OI4M. VELYKU SVEIKINIMAS

,,AS esu prisikelimas ir gyvenimas'o (Jn II, 25).

Mieli broliai kunigai, vienuoliai ir vienuoles, brangDs tikintieji!

Sakydamas, jog jis yra prisikelimas, Kristus kviedia eiti paskui ji ir prisikelti i5 blogio bei
nuodemes. Visa tai mes turime padaryti Siandien. Praeitis - Dievo gailestingumo rankose, ateitis -
Dievo apvaizdos rankose. Man duota tik 5i diena. Jeigu Siandien laiku neatsikelsiu, tai paveluosiu i
darbq,jeigu Siandien neatstumsiu nuodemes, tai nemylesiu Dievo. Jei nusigrgsiu nuo Dievo, tai
nusigrg5iu nuo meiles, o kur nera meiles, ten - pragaras.

DidZiausia klaida, brangieji, yra ta, jog mes atideliojame asmeni5k4 prisikelim4. Jeigu a5
Siandien prisikeliu i5 nuodemes, tai kokia laime Seimai ir visai bendruomenei, kokie laimingi tevai
ir bendradarbiai, kokios Sviesios mano mintys ir kokie kilmis darbai! Stai tikrasis gyvenimo
dZiaugsmas, tikrasis prisikelimas, ir jo aS negaliu atidelioti, nes kiekviena diena turi bDti dZiugus
Dievo valios vykdymas ir meiles bei tiesos karalystes klrimas Zemeje.

Tik tada, mielieji, visos depresijos ir sielvartai traukiasi, Setonas liudi, o Dievas dZiaugiasi, nes
mes sugriZome i meiles keli4, vedanti itikqiprisikelim4.

Kristus sako: ,,AS esu gyvenimas." Siuo pasakymu jis dar kartqpatikina, jog nera gyvenimo be
Dievo, nes gyvenimo Saltinis - Kristus. Jau prana5as Jeremijas dejavo: ,,Juk mano tauta nusikalto
dvigubai: mane, gyvojo vandens Saltini, jie paliko ir i5sikase vandens talpyklas, nelaikandias
vandens" (Jer 2,13).

Brangieji, giliai apm4stykime Kristaus LodLius. Po prisikelimo prasideda tikrasis gyvenimas.
Jei sugebesime Dievo padedami prisikelti, tai jau Siandien gyvensime visaverti gyvenim4. Kaip
nuostabu! Siais Seimos metais gyvai pajuskime, jog mes - vieno dangi5kojo Tevo vaikq Seima, visi
mes - broliai ir seservs. Dekokime Vie5oadiui ul,Sianuostabia malone.

Lvelgd.amrgiliau, mes suprantu-",.1og visos civilizacijos klestedavo, kol verlindavo dorybes, ir
Zlugdavo, kai pamir5davo dor4. Siandien Zvelgdami i Lietuv4, matome, kokia tragi5ka Seimq ir
visuomends padetis.

Brangieji, atejo metas visai Lietuvai prisikelti naujam tiesos ir meiles gyvenimui. Kiekvienas i5
mfisq galime ir privalome padaryti Siandien, kad Lietuvoje bDtq miela gyventi, kad i darb4 Zmones
eitq su meile ir atsakomybe, o i 5eim4 kasdien griitl4 kupini gerumo, meiles ir iStikimybes jausmq.
Patirkime naujo gyvenimo dZiaugsm4 su Kristumi. Juk Jis visi5kai perkeidia mrlsq Sirdi. Dievas
neduoda dZiaugsmo, Dievas pats yra dZiaugsmas. Jis sako: ,,Kas trok5ta, teateina, ir kas nori,
tesisemia dovanai gyvybes vandens" (plg. Jn 7,37). Juk tikrasis kelias i dZiaugsm4 yra Dievo valios
vykdymas, todel gyventi Jo valioje - rei5kia gyventi dZiaugsme, o dZiaugsmo kelias per Zemg mus
visus veda i dangaus Tevyng. Tad m[sq pastangos Zemeje igalina mus ne kurli dZiaugsm?, o i5okti i
begaling Dievo meiles ir dZiaugsmo upg, visus mus nune5iandi4 i amLinqi Dievo meiles vandenynE.

Brang[s broliai ir seserys, atgrglkime savo Sirdis i prisikelusi Kristq, sugr4Zinkime meilg i
Seimas, isileiskime tikejimo ir pasitikejimo dvasi4 i vis4 savo gyvenimo kasdienybg! TepradZiunga
musq Sirdys ir tenudZiiista a5aros, tei5siskleidZia mtisq veiduose Sypsena ir s4Zineje teisivie5patauja
ramybd, kad galetume kurti Dievo Karalystg Zemeje ir ilgetis jos iSsipil

DZiugiq Sv. Velykq nuoSirdZiai linki ir visus laimina
dangaus Tevyneje.
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