Šventosios Dvasios laikai
8 stotis: Sekminės

Skaitinys iš Apd 2, 1–6; 12–13.
Apmąstymas:
O tu taip pat gali apgirsti nuo Šventosios Dvasios, kaip ir apaštalai. Jų nuostabai,
skelbiami nuostabūs Dievo darbai, jiems patiems besistebint kitomis kalbomis. Šventoji
Dvasia suteikia Bažnyčiai galią pasidaryti suprantama visoms tautoms. Dažnai užlipk į
savo širdies aukštutinį kambarėlį melstis drauge su Marija. Jei meldiesi su kitais,
perskaityk ir apmąstyk Luko pabrėžiamus svarbiausius dalykus: „Visi viena širdimi
atsidėjo maldai“. Tuomet Šventoji Dvasia tikrai ateis, kaip yra pažadėta.
O dar prieš keletą savaičių, Petrai, tu drebėjai nuo tarnaitės balso. O dabar stovi prieš
visą tautą ir garsiai skelbi. Šventosios Dvasios sustiprintas pakeli balsą ir tvirtai kalbi.
„Tad tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai: Dievas padarė Viešpačiu ir Mesiju tą Jėzų,
kurį jūs nukryžiavote“. Tai girdint, žodžiai varstė jų širsis ir jie sakė Petrui ir apaštalams:
„Ką mums daryti, broliai?“ Petras jiems atsakė: „Atsiverskite ir kiekvienas
tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite
Šventosios Dvasios dovaną.“ (pgl. Apd 2)
O bet ką gi aš turiu daryti?

Ką tau daryti?
1. Atsigręžk į Kristų, nes nėra šviesos bei Šventosios Dvasios be atgailos. Tikėk Gerąja
Naujiena, Jėzus tave krikštija Šventąja Dvasia. Jei esi pakrikštytas, atgaivink savyje
Dvasios versmę. Jėzus buvo miręs, Jis prisikėlė ir yra gyvas! Aleliuja!
2. Atsinaujink Šventojoje Dvasioje. Tu regi apaštalus pereinančius iš baimės į Meilę.
Per Šventosios Dvasios dovaną tavo santykiai su Dievu, su kitais ir su savimi pačiu yra
perkeičiami... Mums nuolatos reikia sugrįžti ir vėl skaityti Apaštalų darbus, kur įžvelgsi
Dievo švelnumą ir išvysti pirmuosius apaštalus, Jo daromus nuostabius darbus; bet tai,
kas buvo daroma vakar, gali būti daroma tavyje ir per tave šiandien.
3. Nėra gera apgirsti nuo vyno, bet apsvaigimas nuo Šventosios Dvasios yra iš tiesų
nuostabus. Apaštalai kalba svetimomis kalbomis taip puikiai, kad visų dalyvaujančių
tautų atstovai supranta juos, nors jie tik paprasti galilėjiečiai. Taip, Jėzus gali būti
suprastas visoje Žemėje. Mūsų misija – visuotinė. Šventoji Dvasia duota Bažnyčiai taip
pat tam, kad ją galėtų suprasti visos tautos. Viltingai žvelkime į ateitį, nes Bažnyčia yra
šviesa visoms tautoms.
4. Statydami Babelio bokštą žmonės kupini puikybės bandė pasiekti Dievą, o per
Sekmines – Babelio priešingybę – Šventoji Dvasia nužengia ant žmonių, pašauktų į
nuolankumą. Sugrąžinama Babelio bokšto statybose prarasta vienybė. Puikybė palaikė
ir suskaldė Babelį, o Šventoji Dvasia vienija. „Nuolankumas – tai atviros durys Šventajai
Dvasiai.“ (Atono kalno vienuolis Siluanas). Viskas nuolankiajam dera.

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

