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5. SØNDAG I FASTEN 

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS (A/_ABC)  

PIRMASIS SKAITINYS Ez 37, 12b–14  Aš įkvėpsiu į jus savo dvasią, kad jūs atgytumėte 

S k a i t i n y s  i š  p r a n a š o  E z e k i e l i o  k n y g o s .  

Štai ką sako Viešpats Dievas:  „Aš atversiu jūsų kapus ir prikelsiu jus iš 
jūsų kapų, mano tauta, ir parvesiu į Izraelio žemę. Jūs žinosite, kad aš 
Viešpats, kai atversiu jūsų kapus ir prikelsiu jus iš jūsų kapų, manoji 
tauta! Duosiu jums savo dvasią, kad atgytumėte, parvesiu jus į jūsų žemę, 
kad žinotumėte, jog aš, Viešpats, tai pasakiau ir padariau, – tai Viešpaties 
žodis!“  T a i  D i e v o  ž o d i s .   Dėkojame Dievui. 

 

ATLIEPIAMOJI PSALMĖ Ps 129 (130), 1–2. 3–4. 5–6ab. 6c–8 (P.: 7) 

P. Viešpats yra maloningas, didi jo atpirkimo galybė. 
 

Iš nevilties gilumų tavęs šaukiuosi, Viešpatie! * 
Viešpatie, išgirsk mano balsą! 
Tegul tavo ausys atsiveria maldavimui mano; * 
išgirsk ir būk gailestingas. – P. 
 
Jei tu, Viešpatie, paisytum kaltybių, – * 
Viešpatie, kas išliktų gyvas? 
Betgi turi tu galią atleisti, * 
kad garbintume tave su baime. – P. 
 
Nekantriai laukiu Viešpaties pagalbos * 
ir jo žodžiu pasikliauju. 
Labiau Viešpaties laukiu, * 
negu aušros – panaktiniai. – P. 
 
Labiau, negu aušros – panaktiniai, * 
Izraelis Viešpaties telaukia, 



nes Viešpats yra maloningas, * 
didi jo atpirkimo galybė. 
Tikrai jis atpirks Izraelį * 
iš visų jo kaltybių. – P. 
 

ANTRASIS SKAITINYS Rom 8, 8–11  Jumyse gyvena Dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš 

numirusių 

S k a i t i n y s  i š  š v e n t o j o  a p a š t a l o  P a u l i a u s  
L a i š k o  r o m i e č i a m s .  

Broliai ir seserys!  Kas gyvena kūniškai, negali patikti Dievui. Jūs nesate 
kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse.  O kas neturi 
Kristaus Dvasios, tas nėra jo. Jeigu Kristus yra jumyse, tai kūnas, tiesa, 
marus dėl nuodėmės, bet dvasia – gyva dėl teisumo. Jei jumyse gyvena 
Dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis – prikėlęs iš numirusių 
Kristų Jėzų – atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo Dvasia, 
gyvenančia jumyse.  T a i  D i e v o  ž o d i s .    Dėkojame Dievui. 

 

POSMELIS PRIEŠ EVANGELIJĄ Jn 11, 25a. 26 

Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, – sako Viešpats. – 
Kas tiki mane, neragaus mirties per amžius. 
 

EVANGELIJA Jn 11, 1–45  Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas 

I š  š v e n t o s i o s  E v a n g e l i j o s  p a g a l  J o n ą .  

Anuo metu buvo vienas ligonis, Lozorius iš Betanijos kaimo, kur 
gyveno Marija ir jos sesuo Morta. Marija buvo toji pati moteris, 
kuri patepė Viešpatį kvepalais ir nušluostė plaukais jo kojas. Jos 
brolis Lozorius dabar sirgo.  Seserys nusiuntė jam žinią: 
„Viešpatie! Tas, kurį tu myli, serga!“ Tai išgirdęs, Jėzus tarė: „Šita 
liga ne mirčiai, bet Dievo garbei, – kad būtų pašlovintas Dievo 
Sūnus.“  Jėzus mylėjo Mortą, jos seserį ir Lozorių. Vis dėlto, 
išgirdęs, kad tasai serga, jis dar dvi dienas užtruko ten, kur 
viešėjo, ir tik tada pasakė mokiniams: „Eikime vėl į 
Judėją!“  Mokiniai jam atsakė: „Rabi, ką tik žydai kėsinosi 
užmušti tave akmenimis, o tu vėl ten eini?“ Jėzus tarė: „Argi ne 
dvylika valandų turi diena?! Kas vaikščioja dieną, tas 



nesuklumpa, nes mato šio pasaulio šviesą. O kas vaikščioja naktį, 
suklumpa, nes jam trūksta šviesos.“  Tai pasakęs, pridūrė: „Mūsų 
bičiulis Lozorius užmigo, bet aš eisiu jo pažadinti.“  Mokiniai 
atsiliepė: „Viešpatie, jeigu užmigo, pasveiks.“ Jėzus kalbėjo apie 
jo mirtį, o jie manė, kad jis kalbėjęs apie poilsio miegą.  Pagaliau 
Jėzus atvirai jiems pasakė: „Lozorius mirė. Bet aš džiaugiuosi, 
kad ten nebuvau, – dėl jūsų, kad jūs įtikėtumėte. Tad eikime pas 
jį.“  Tuomet Tomas, vadinamas Dvyniu, tarė kitiems mokiniams: 
„Eikime ir mes numirti su juo!“  Atėjęs Jėzus rado Lozorių jau 
keturias dienas išgulėjusį kapo rūsyje. O Betanija buvo arti 
Jeruzalės – maždaug penkiolikos stadijų atstu. Daug žydų buvo 
atėję pas Mariją ir Mortą paguosti jų dėl brolio mirties. Morta, 
išgirdusi, kad ateinąs Jėzus, išėjo jo pasitikti. Marija liko namie. 
Morta tarė Jėzui: „Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis 
nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau: ko tik paprašysi Dievą, Dievas 
tau duos.“  Jėzus jai pasakė: „Tavo brolis prisikels!“  Morta 
atsiliepė: „Aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną, mirusiems 
keliantis.“  Jėzus jai tarė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas 
tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris 
gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki?“  Ji 
atsakė: „Taip, Viešpatie! Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus, 
kuris turi ateiti į šį pasaulį.“  Tai pasakiusi, ji nuėjo ir pasišaukė 
savo seserį Mariją, slapčiomis jai pranešdama: „Mokytojas atėjo ir 
šaukia tave.“ Išgirdusi ši greitai pakilo ir nuėjo pas jį. O Jėzus dar 
nebuvo įžengęs į kaimą, bet tebebuvo toje vietoje, kur jį pasitiko 
Morta. Kai žydai, buvę su Marija namuose ir ją guodę, pamatė ją 
skubiai keliantis ir išeinant, jie nusekė paskui, manydami, kad ji 
einanti pas kapą išsiverkti.  O Marija, atėjusi ten, kur buvo Jėzus, 
ir jį pamačiusi, puolė jam po kojų, sakydama: „Viešpatie, jei 
būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs.“  Pamatęs ją 
verkiančią ir kartu atėjusius žydus verkiančius, Jėzus labai 
susigraudino ir susijaudinęs paklausė: „Kur jį palaidojote?“  Jie 
atsakė: „Viešpatie, eik ir pažiūrėk.“ Jėzus pravirko. Tada žydai 
ėmė kalbėti: „Štai kaip jis jį mylėjo!“ O kiti sakė: „Argi tas, kuris 
atvėrė neregiui akis, negalėjo padaryti, kad šitas nemirtų?“  Ir vėl 
susigraudinęs Jėzus atėjo pas kapą. Tai buvo ola, užrista 
akmeniu. Jėzus tarė: „Nuriskite akmenį!“ Mirusiojo sesuo Morta 



įspėjo: „Viešpatie, jau dvokia. Jau keturios dienos, kaip jis miręs.“ 
Jėzus jai tarė: „Argi nesakiau: jei tikėsi, pamatysi Dievo 

šlovę?!“ Jie nurito akmenį. Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo: 
„Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausei. Aš žinojau, kad visuomet 
mane išklausai. Tačiau tai sakau dėl čia esančiųjų, kad jie įtikėtų, 
jog tu esi mane siuntęs.“ Tai pasakęs, jis galingu balsu sušuko: 
„Lozoriau, išeik!“ Ir numirėlis išėjo iš kapo. Jo rankos ir kojos dar 
buvo suvystytos aprišalais, o veidas apvyniotas drobule. Jėzus 
jiems įsakė: „Atraišiokite jį ir leiskite jam eiti.“   Daugelis žydų, 
kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį.  T a i  

V i e š p a t i e s  ž o d i s .     Šlovė Tau Kristau! 
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