10 stotis: Šventojo Pauliaus atsivertimas
Pasiūlymas: rask žmogų, kuris gali paliudyti tau savo atsivertimą ir jį išklausyk.

Skaitinys Apd 22, 6–16.
Apmąstymas:
Mielas broli ir miela sese, prieš tavo akis – nepaprastas ir tobulas atsivertimo pavyzdys.
Pauliaus atsivertimas yra nuostabių dalykų, kuriuos gali atlikti Dievo malonė,
pasireiškimas širdyse tų, kurie atsiliepia į gautąjį kvietimą. Pauliaus atssiliepimas į
Kristaus kvietimą nebuvo pusinis. Jis yra kupinas užsidegimo: „Aš žinau, kuo pasitikėti:,
– sako Prisikėlusysis.
O Kristau, ką norėtum, kad aš daryčiau?
Aš, vargšas nusidėjėlis, noriu atsiliepti į tavo kvietimą.
Pauliaus atsivertimas tapo daugelio atsivertimų priežastimi. Malonės dėka, tu gali būti
mažuoju Pauliumi, nuostabiu įrankiu. Tapk juo drauge su Prisikėlusiuoju. Leisk, kad
tave kaip blyną apvestų Prisikėlusiojo šviesa.
Paulius turi šviesos žodžius, kurie skiriami ir tau:
Aš žinau, kuo patikėjau ir kas išlaikys ištikimą iki teismo dienos. Tau gana mano
malonės, sako Viešpats, nes mano galybė pasireiškia silpnumu.

Šventoji Dvasia – atsivertimo šaltinis:
Aistringo charakterio Pauliui reikėjo pritrenkiančio ir sukrečiančio įvykio, kad jis galėtų
priimti Prisikėlusįjį ir perkeisti visą širdyje nešiojamą neapykantą krikščionims į meilės
galią. Taip jis tapo tautų apaštalu.
Kalinio iš Kinijos liudijimas: „Įsivaizduokite mažą tamsią vienutę su siauru betoniniu stalu
kaip altoriumi viduryje. Vienutė pilna vandens – iki pat stalo, kuris iškilęs virš vandens
paviršiaus. Sargybiniai laiko du užsispyrusius kalinius, kuriuos reikia pamokyti ir sodina
juos ant to stalo. Kaliniai sėdi ant cemento vienas šalia kito, negalėdami nė pajudėti.
Šitaip tęsiasi iki pat laiko miegoti. Po keturiolikos dienų žmonės taip kraustosi iš proto,
kad yra pasiruošę prisipažinti bet ką, kad tik nenukristų nuo stalo ir nepaskęstų.
Į tokį vandens kalėjimą buvo įmestas katalikų kunigas. Jo kaimynas be perstojo dejavo
ir visą dieną plūdosi. O kunigas nusprendė atlikti rekolekcijas. Po kiek laiko nerikščionis
nutarė pasidomėti, kaip jo kaimynas gali išlikti toks ramus. Jis pradėjo jį klausinėti.
Kunigas pasinaudojo proga išdėstyti jam Evangeliją ir katalikiško tikėjimo mokslą.
Galiausiai katechumenas paklausė: „Čia yra vandens, tai kodėl tau manęs
nepakrikštijus?“ Kunigas jį pakrikštijo lygiai taip, kaip Pilypas pakrikštijo etiopietį
aštuntajame Apaštalų darbų skyriuje.“
Honkongo vysk. Augziliaras John Tong Hon

O koks tavo atsivertimas? Be to, esama atsivertimų, atitinkančių kitus temperamentus,
daug lėtesnių, daug kuklesnių, daug ramesnių, vykstančių diena iš dienos,, per įvairius
įvykius atsiskleidžiančių Šventosios Dvasios raginimą į šventumą, į nuolatinį kasdienį
atsivertimą.
Iš knygos „O mano džiaugsme! Kristus prisikėlė!“, Brolis Morkus. Tiberiados bendruomenė 2002 m.

Mąstymą siūlome pabaigti Šv. Augustino malda:
Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa.
Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa.
Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau, kas šventa.
Paremk mane, Šventoji Dvasia, kad aš vis skleisčiau, kas šventa.
Globok mane, Šventoji Dvasia, kad neprarasčiau, kas šventa.
Amen

