
 Velykų prasmė Priedas Nr. 1 

 

Mt 28 

Tuščias kapas 

1
 Po šabo, auštant pirmajai savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija ėjo 

aplankyti kapo.
[2

 Staiga smarkiai sudrebėjo žemė: Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito 

šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. 
3
 Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. 

4
 Išsigandę 

jo, sargybiniai sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi. 
5
 O angelas tarė moterims: „Jūs nebijokite! Aš žinau, 

kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. 
6
 Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, 

apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta. 
7
 Ir skubiai duokite žinią jo mokiniams: 'Jis prisikėlė iš numirusių ir 

eina pirma jūsų į Galilėją; tenai jį ir pamatysite'. Štai aš jums tai paskelbiau“. 
8
 Jos greitomis paliko 

kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams. 

Mk 16 

Prisikėlimas 

1
 Šabui praėjus, Marija Magdalietė, Marija, Jokūbo motina, ir Salomė nusipirko 

kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti.
2
 Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, jos ateina saulei 

tekant prie kapo. 
3
 Jos kalbėjosi tarp savęs: „Kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos?“ 

4
 Bet, 

pažvelgusios iš arčiau, pamatė, kad akmuo nuristas. O buvo jis labai didelis. 
5
 Įėjusios į kapo rūsį, 

išvydo dešinėje sėdintį jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. 
6
 Bet jis joms tarė: „Nenusigąskite! Jūs 

ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę. 
7
 Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui: jis eina pirma jūsų į Galilėją. Tenai jį pamatysite, kaip 

jis yra jums sakęs“. 
8
 Jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo, nes jas buvo pagavęs drebulys ir siaubas. 

Persigandusios jos niekam nieko nesakė.
9
 Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus 

pirmiausia pasirodė Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvaręs septynis demonus. 
10

 Ji nuėjusi 

pranešė jo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. 
11

 Tie, išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, 

netikėjo. 
12

 Paskui Jėzus pasirodė dviem iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu. 
13

 Ir šitie 

sugrįžę paskelbė visiems kitiems, bet ir jais anie netikėjo. 
14

 Galop pasirodė visiems Vienuolikai, 

kai jie sėdėjo už stalo; priekaištavo jiems už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie 

buvo matę jį prisikėlusį. 

Lk 24 

Tuščias kapas 

1
 Pirmąją savaitės dieną, rytui brėkštant, moterys atėjo prie kapo, nešdamosi paruoštus 

tepalus. 
2
 Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, 

3
 o įėjusios vidun, neberado Viešpaties Jėzaus kūno. 

4
 Jos sutriko ir nežinojo, ką daryti, bet štai prisiartino du vyrai spindinčiais drabužiais. 

5
 Moterys 

išsigando ir nuleido žemyn akis, o tie vyrai prabilo: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? 
6
 Nėra jo 

čia, jis prisikėlė! Atsiminkite, ką jis yra jums sakęs, būdamas Galilėjoje: 
7
 'Žmogaus Sūnus turi būti 

atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti!'“ 
8
 Tuomet jos prisiminė 

Jėzaus žodžius. 
9
 Moterys sugrįžo nuo kapo ir viską pranešė Vienuolikai ir visiems kitiems. 

10
 Tai 

buvo Marija Magdalietė, Joana, Jokūbo motina Marija; jos ir jų draugės papasakojo tai apaštalams. 
11

 Tas pranešimas jiems pasirodė esąs tuščios šnekos, ir jie moterimis netikėjo.
12

 Vis dėlto Petras 

pašokęs nubėgo prie kapo. Žvilgtelėjo pasilenkęs ir mato tiktai drobules. Jis grįžo atgal, be galo 

stebėdamasis tuo, kas buvo atsitikę. 



Jn 20 

Tuščias kapas 

1
 Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą 

ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. 
2
 Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį 

Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo“. 
3
 Petras ir 

tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. 
4
 Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir 

pirmas pasiekė kapo rūsį. 
5
 Pasilenkęs jis mato paliktas drobules, tačiau į vidų nėjo. 

6
 Netrukus iš 

paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobules 
7
 ir skarą, buvusią ant 

Jėzaus galvos, ne su drobulėmis paliktą, bet suvyniotą ir atskirai padėtą. 
8
 Tuomet įėjo ir kitas 

mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. 
9
 Mat jie dar nebuvo supratę 

Rašto, kad jis turėsiąs prisikelti iš numirusių. 
10

 Paskui mokiniai vėl sugrįžo namo 

 

Klausimai: 
(Mt 28; Mk 16; Lk 24; Jn 20) (Priedas Nr. 1). Paiškinti kuo šie pasakojimai yra skirtingi ir 

kuo panašūs. Apie ką kalbą visos keturios evangelijos? Kodėl Šv. Velykos yra tokios 

prasmingos? Ar Prisikėlęs Kristus gyvena ir su mumis dabar? Ar Jis gali padėti mums 

apsisaugoti nuo blogio? Kas iš tiesų yra džiaugsmas? Ar Jėzaus Prisikėlimą galime įvardinti 

kaip tikrąjį džiaugsmą? 


