
6 stotis: Jėzaus pasirodymas ant Tiberiados ežero kranto 

 

Skaitinys iš Jn 21, 1–17. 

 

Apmąstymas: 

Tu esi pasinėręs į savo darbus. Jėzus yra arti tavęs, bet tu Jo nematai. Būk, kiek gali, 

apaštalas, krikščionis, maldininkas. Dažniausiai juk paskutinės akimirkos būna 

vaisingiausios. Jeigu tu klausaisi ir įgyvendini tai, ką tau pasakė Kristus, tavo tinklai bus 

tokie pilni, kad net plyš.  

Tikriausiai esi sutikęs aušrą melsdamasis. 

Prisikėlęs Jėzus tau rūpestingai ruošia pusryčius. 

Jis užkuria ugnį ir klausia: „Ar myli mane?“  

„Taip, Viešpatie. Tu žinai, kad Tave myliu!“ 

„Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu“, – įžiebk pirmosios meilės ugnį. 

Prisimink savo pirmąjį „taip“ Kristui. Imkis savo ankstesnių darbų degdamas meile 

(pgl. Apr 2, 1–7). Tikėk, kad nuolatinio atsivertimo kelyje tu vis labiau matysi save 

skaistėjantį, o tavo „taip“ bus vis stipriau ištariamas.  

Viešpatie, kaip aš tikiu žmogiškosios meilės augimu, taip pat tikiu, kad mūsų meilė tau 

gali augti be galo. 

 

Šventoji Dvasia ir Bažnyčia: 

Mylėk Petrą – tarnų tarną. Mylėti Petrą – tai didžiulė tarnystė visai žmonijai ir tiems, 

kurie šiurkščiai žeidžia dvasinį visos žmonijos augimą. „Stiprink brolius“ – sakė Jėzus 

Petrui. Iš tiesų aš mačiau, kaip sustiprindavo jaunimo tikėjimą ir meilę šių dienų Petras. 

Mylėti Petrą – tai sugriauti Skaldytojo klastas ir atkurti vienybę.  

Petras ir apaštalai vėl žadina naująsias Sekmines. Mums skirti jų ugningi žodžiai. 

Šventąja Dvasia jie nušviečia mums kelią. 

Mylėti Bažnyčią yra nepaprastai svarbu! Negali jos pažinti kitaip – tik mylėdamas; 

neįmanoma skelbti Evangelijos, jei nemyli Bažnyčios, Kristaus sužadėtinės; 

Bažnyčia yra mano paties kūnas ir kaskart ją puldamas pats susižeidžiu;  

Ją galima mylėti tik nuolankiai, nes tik tada įmanoma broliška meilė, iš kurios kyla 

vienybė. 

Tas, kuris žvelgia į Bažnyčią su tiesos meile, turi pripažinti, kad nepriklausomai nuo ją 

sudarančių žmonių, ji neša visuotinės šviesos žinią, nepakartojamą , išlaisvinančią ir 

būtiną dievišką žinią. 

 

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 


