Dr. Theol. priesteris Kestutis Dailīde
Sv. Jāzepa Viļņas Teoloģijas Institūts

Attēlā: no kreisās – priesteris Kestutis Dailīde,
monsinjors Kazimirs Dobrovoļskis
un prelāts Staņislavs Žilis

Profesors priesteris Kestutis Dailīde ir dzimis 1971. gadā, iesvētīts
priesterībā 1996. gadā, kopš 2011. gada ir Viļņas Svētā Jāzepa semināra/
Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Viļņas Teoloģijas institūta
studiju prefekts.
Studējis Kauņas Vītauta Dižā universitātē (Bacl.theol., 1995), Gregora
Pontifikālajā universitātē Romā ( Lic. Theol. dogmatikā, 1999), Laterāna
Pontifikālajā universitātē (Dr. Theol. dogmatikā, 2010).
Priesteris K. Dailīde ir strādājis par skolotāju Kauņas un Viļņas
vidusskolās, pasniedzis teoloģiju Viļņas Pedagoģiskajā universitātē,
patlaban ir docents Viļņas Garīgajā seminārā un Teoloģijas institūtā,
vadot kursus eshatoloģijā, angeloloģijā un demonoloģijā, kristoloģijā un
soterioloģijā, un metodoloģiskos seminārus.
Kā priesteris ir kalpojis Viļņas katedrālē, no 2001. līdz 2005. gadam ir
bijis Garīgā semināra garīgtēvs, kopš 2010. gada kalpo Svētā erceņģeļa
Miķeļa draudzē Viļņā.

Priestera disertācija ir publicēta monogrāfijā: K. DAILYDE. La
risurrezione di Gesù come evento di salvezza nella teologia dogmatica
cattolica: le prospettive di Hans Kessler e Marcello Bordoni - Roma:
PUL 2011. Lietuvas Enciklopēdijai (VLE – Visuotinė lietuvių
enciklopedija) priesteris Kestutis ir sagatavojis šķirkļus par apustuļu
ticības apliecinājumu, Kristus otrreizējo atnākšanu jeb parūziju,
pestīšanu, Dieva valstību, šķirkļus “Dievs”, “Dogma”, “Ekumēnisms”,
“Filioque”, “Ipostatiskā vienība”, “Kristoloģija” u.c.
K. Dailīde ir bijis vairāku starptautisku zinātnisku konferenču rīcības
komitejās.

Attēlā: detaļa no mākslinieces S. Giedrimienes gobelēna Krustaceļš, kas atrodas
Viļņas Teoloģijas institūtā, kura studiju prefekts priesteris K. Dailīde, atbildot uz
žurnālistu jautājumu, saka: -Veselīgs kristietis ir tas, kurš redz Kungu, jo māk
skatīties uz Viņu. Protams, ka Baznīca atbalsta arī fiziski veselīgu dzīvesveidu,
sportu, taču uzsver, ka patiesi veselīgs var būt vienīgi tas, kurš ir dziļās attiecībās ar
Dievu. Veselīgs var būt tikai tas, kurš pieredz Dieva mīlestību, ciena un rūpējas par
Kunga radību, bauda Dieva skaistumu – Dieva, kurš nav redzams, bet kādu dienu
Viņa seja atmirdzēs cauri nāves durvīm. Veselīgs kristietis ir tas, kurš apcer Jēzu un
kļūst līdzīgs Viņam, Kurš, saskaņā ar Rakstiem, ir Tēva attēls.

Konferencē Dr. Theol. priesteris Kestutis Dailīde sniegs referātu
Jēzus Kristus soterioloģiskā aktivitāte
Priesteris K. Dailīde referātā pievēršas Hansa Keslera kristoloģiskajai refleksijai,
aplūkojot pestīšanu kā totalitāti un dāvanu, kas skar visu cilvēka personu, sniedz
cilvēciskās esamības piepildījumu, taču nav sasniedzama tikai ar cilvēka paša
spēkiem, bez Dieva.
Runājot par Dieva pestīšanas darbu, ko veic Jēzus Kristus, K. Dailīde, sekojot H.
Keslera iedalījumam, izšķir un analizē trīs aspektus.
Pirmkārt, Dieva pestīšana, kas notiek ar Jēzus no Nācaretes zemes dzīves starpniecību
jeb Jēzus dzīves soterioloģija; otrkārt, Jēzus dzīves uzupurēšanas pestījošā nozīme jeb
Jēzus nāves soterioloģija, un, treškārt, Augšamcēlušies Kristus pestījošais darbs un
Gars jeb pneimatoloģiskā soterioloģija.
Kristus dzīve, nāve un augšāmcelšanās ir viens pestīšanas notikums, kurā īpaša
nozīme ir Lieldienu realitātei. Kristus nāve un augšāmcelšanās ir Dieva atpestījošās
mīlestības galējais akts, kas atceļ Dieva un cilvēces nošķirtību. Krustāsistais nāk, lai
vēsturē personiski satiktu katru cilvēku Svētajā Garā starppersonālajā komunikācijā.

