
1 stotis: Moterys prie kapo 

 

Pasiūlymas: jei leidžia sąlygos, perskaityk šią pirmąją stotį kapinėse, prie senų kapų. 

 

Skaitinys iš Mk 16, 1–11. 

 

Apmąstymas: 

Visuomet yra koks nors didžiulis akmuo, trukdantis išeiti iš savojo kapo. Prisikėlusiojo 

jėga nuritina akmenį... Ar tu turi tikėjimą? Ar tiki? Ar ieškai Kristaus tuščiame kape? 

Eik ir skelbk broliams, kad jis prisikėlė.  

Šitaip jį surasi.  

O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė! 

 

Iš Grigaliaus Didžiojo apmastymo apie Mariją Magdalietę: 

„Marija Magdalietė pradėjo ieškoti ir, nieko neradusi, vis tiek ieškojo toliau. Štai kodėl 

ji turėjo rasti tai, kas įvyko, o troškimas augo dėlei jos laukimo ir augdamas galėjo 

paliesti tai, ką surado. Laukimas augina šventuosius troškimus. Jei laukimas juos 

gniuždytų, tai nebūtų tikri troškimai.  

Moterie, kodėl tu verki? Ko tu ieškai, jis paklausė jos sielvarto priežasties: tam, kad 

išaugtų troškimas ir ji įvardytų tą, kuris vertė meilė liepsnoti jos širdį. Jėzus jai pasakė: 

„Marija“. Prieš tai, pavadindamas ją tik moterimi, jis pašaukia ją tikruoju vardu, tarsi 

sakydamas: „Atpažink tą, kurio jau esi atpažinta. Nepažįstu tavęs, kaip visų kitų – 

pažįstu tave ypatingu būdu“.  

Tas, kurio ji ieškojo išorėje, buvo tas pats, kuris ją mokė ieškoti vidujai.“ 

 

Apie Šventąją Dvasią: 

„O ateik, Šventoji Dvasia, tu esi Tėvo pirštas, leisk mums patikėti tavimi. Tu esi Tėvo 

ranka, pakėlusi Jėzų virš kapo.“ 

 

Ar tu tiki į Šventąją Dvasią?  

Šventoji Dvasia teikia gyvybę! 

Tai ji visatos istorijos ištakose sklendė virš vandenų. 

Tai ji nužengė į Mergelės Marijos įsčias ir pradėjo Jėzų. 

Tai ji perkeitė Jėzų ant Taboro kalno. 

Tai ji, Šventoji Dvasia, didįjį rytą pakeitė istorijos tėkmę, prikeldama Jėzų.  

Tai ji palaiko tavo gyvybės alsavimą.  

Ir ji prikels tave...  

Ar tiki tai?  

 

Iš tiesų „be Šventosios Dvasios Dievas yra toli,  

Kristus pasilieka praeityje, 

Evangelija yra negyvas žodis,  

Bažnyčia yra vien organizacija,  



autoritetas ir valdžia,  

misija – tik propaganda,  

liturgija – ritualas,  

krikščioniškoji etika – vergų moralė.  

Tačiau su ja  

pasaulis yra išaukštintas,  

prisikėlęs Kristus yra čia,  

Evangelija yra gyvenimo jėga,  

Bažnyčia išreiškia trejybinę bendrystę,  

autoritetas yra išlaisvinanti tarnystė,  

misija yra Sekminės“*.  

 
*pagal kard. Daneelso pastoracinį laišką Sekminių proga „Le feu de l‘Esprit“ 1987, p. 7. 

 

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 

 


