
ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI 
 
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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIEVO  
 

ĮVAIZDŽIAI 



Tikėjimas – kas tai? 



 

Tikėjimo ypatybės: 
Antgamtiškumas -  malonė ir 

bendradarbiavimas su Dievu 

Protingumas – žmogus yra mąstantis, dėl 
to gali pažinti Dievą 

Laisvė – žmogus gali išsirinkti Dievą arba 
ne, laisvas pasirinkimas 
 



Dar paprasčiau... 

TIKĖJIMAS yra: 
 

Gyvas santykis su 
Dievu 

Susijęs su protu 

Laisvu apsisprendimu 
 

 



Atsiranda sunkumų ir 
kliūčių TIKĖJIME... 

 

KODĖL? 



LABAI DAŽNA TO 
PRIEŽASTIS –  
KLAIDINGAS DIEVO 
ĮSIVAIZDAVIMAS... 



Pasakojimas 



 
 
 
Dažnai   
tėvas  yra 
tapatinamas         

su Dievu. 

Labai 
svarbus 

 Dievo 
paveikslas,  

sukurtas 
vaikystėje. 



TĖVAS MOTINA VAIKAI TEIGIA, 

KAD NETIKI 

K K 1,5% 

N N 85% 

K N 16% 

N K 47,4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYRIMAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N – netikintis,  K - katalikas 



Tėvai didele dalimi prisideda prie 
teisingo ar neteisingo Dievo 

įvaizdžio  vaike susiformavimo.  



Dievas - vyras ar moteris? 

 



Tikėjimo kalba, vadindama Dievą „Tėvu“, tai daro ypač dviem 
atžvilgiais: Dievas yra visa ko pagrindas ir aukščiausias 

autoritetas, o drauge geras ir rūpestingai mylintis visus savo 
vaikus. Tėvišką Dievo švelnumą gali reikšti ir motinystės 

įvaizdis,41 labiau pabrėžiantis Dievo imanenciją – Jo suartėjimą 
su savuoju kūriniu. Tad tikėjimo kalba pasinaudoja žmogiška 

gimdytojų, esančių tam tikra prasme pirmaisiais Dievo atstovais 
žmogui, patirtimi. Tačiau ši patirtis rodo, kad žmogiškieji tėvai 

gali klysti ir iškreipti tėvystės ir motinystės atvaizdą. Todėl tenka 
priminti, kad Dievas pranoksta žmogiškąjį lyčių skirtumą. Jis 

nėra nei vyras, nei moteris, Jis yra Dievas. Jis iškyla virš 
žmogiškos tėvystės bei motinystės,42 nors yra jų pradžia ir 

pirmavaizdis:43 niekas nėra toks tėvas, kaip Dievas. 
 

KBK 239 
 

http://www.katekizmas.lt/kbk1996p2003/N10F13.html#in41
http://www.katekizmas.lt/kbk1996p2003/N10F13.html#in42
http://www.katekizmas.lt/kbk1996p2003/N10F13.html#in43


Ar tikrai  

Dievas  

tau 
trokšta  

laimės?  



KLAIDINGI DIEVO ĮVAIZDŽIAI 



TOLIMAS 
ŠALTAS 

 NESIDOMINATIS  



Negailestingas TEISĖJAS 



Piktas POLICININKAS 



Alinantis MENEDŽERIS 



Beširdis VIRŠININKAS 



BUHALTERIS 



LĖLININKAS 



KALĖDŲ SENELIS 



POILSIAUJANTIS 



BEASMENIS KŪRĖJAS 



TEISINGI                        
DIEVO ĮVAIZDŽIAI 



Kas  yra matęs mane, 
yra matęs Tėvą! 



GLOBOJA ir MYLI 



MYLINTIS KŪRĖJAS  



DOSNUS  



GAILESTINGAS 



ASMENIŠKAS 
IŠGANYTOJAS, 

DRAUGAS 



Tas, kuris ŠAUKIA 

 



MISTINIO KŪNO GALVA 



Apibendrinimas 



ANONSAI  

Šv. Jeronimas sakė: ,,Kas nepažįsta 
Raštų, nepažįsta Kristaus“.  



Artėja ADVENTAS 
2017 gruodžio 3 d. 

 
• Adventas – ne vien dovanų 

pirkimo metas! Adventas turėtų 
būti Viešpaties laukimo metas, 
kai prisimenami ne tik 
giminaičiai, bet ir kiekvienas 
vargstantis žmogus, kuris gal 
neturės galimybių džiugiai 
paminėti Išganytojo gimimo 
šventės 

•  „Adventas“ yra lotyniškas 
terminas, kuris reiškia atėjimą. 

• Džiaugsmingo laukimo 
laikotarpis 

 

 



• Krikščionys, laukdami Kalėdų šventės, mini ir mąsto 
apie trejopą Dievo atėjimą:  

a) praeityje – kai Dievas atsiuntė mums savo Sūnų; 

b) dabartyje – kai Dievas pas mus ateina per šv. Mišias, 
sakramentus ir maldą; 

c) ateityje – kai Dievo Sūnus vėl ateis laikų pabaigoje 
„gyvųjų ir mirusiųjų teisti“, kaip kad sakome kalbėdami 
Tikėjimo išpažinimą. 

 

 

• ADVENTO VAINIKAS 



 
KLAUSIMAI 

*** 
IKI PASIMATYMO gruodžio 10 d. 

 
*** 

MALDA 


