
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. 

 



 

Kaip suderinti 

Dievo 

gailestingumą ir 

teisingumą?  

Kodėl meilės 

Dievas yra kartu 

ir teisiantis 

Dievas?  



 
 
 
 

ŠVENTASIS 
RAŠTAS   

**** 
LECTIO 
DIVINA 



• -Biblija – populiariausia knyga 

pasaulyje. 

• -Šekspyro veikalai išversti į 60 kalbų, 

o Biblija daugiau nei 2000 kalbų. -

Kiekvienais metais parduodama 

daugiau nei 44 milijonai Biblijų. 

• -Kodėl per egzorcizmus, kai varomas 

piktasis iš žmogaus, pats šėtonas 

šaukia nesuvokiamais garsais 

girdėdamas Jono evangelijos 

prologą?  

• -Psalmistas sako, kad Dievo žodis 

brangesnis už auksą (Ps 19,8) -Kodėl? 

• -Mt 4,4Jėzus sako, kad žmogus 

gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu 

žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų.  

 



Šv. Jeronimas 

(347-420) ,,Juk 

nepažinti Raštų, 

reiškia nepažinti 

Kristaus“.  

 



Šv. Grigalius Didysis (540-604) – 
popiežius, Bažnyčios mokytojas: 

,,Šventasis Raštas yra kaip keista upė. 
Tokia sekli, kad joje net avinėlis – o tai 

reiškia paprastas ir nemokytas, 
braidyti gali, ir tokia gili, kad joje 

kupranugaris  - tai reiškia mokytas ir 
daktaras, paskęsti gali“.  

,,Kas yra Šventasis Raštas, jei ne 
visagalio Dievo laiškas savo kūriniui? 

 



II Vatikano susirinkimas (1962-

1965) ragina Bažnyčią padėti 

sudaryti sąlygas Dievo tautai 

skaityti, tyrinėti Raštus ir jais 

vadovautis maldoje: 

,,krikščionims turi būti plačiai 

atvertos durys į Šventąjį Raštą 

(Dei Verbum 22) 



Istorija trumpai 
• -Biblija prarašyta per apie 1500 metų laikotarpį. 

• -Prie to prisidėjo mažiausiai 40 autorių: karaliai, 
mokslininkai, filosofai, žvejai, poetai, politikai, istorikai, 
gydytojai. 

• -100% žmogaus darbas + 100% Dievo įkvėpta, pats 
Dievas per tai kalba 

• -Iš viso 73 knygos, iš kurių 46 perimtos iš judaizmo – ST. 
Jėzus buvo žydas, todėl jis meldėsi ir buvo auklėjimas ST 
dvasioje. Žydams užtenka ST, o mums neužtenka. Jeigu ST 
tai pamatai, tai NT tai sienos ir stogas. 

• -Nebuvo parašyta lietuvių kalba. Biblinės kalbos yra trys: 
hebrajų, aramėjų ir graikų.  

• -Nebuvo parašyta indoeuropiečių, bet senitų (mąstymo 
kitoniškumas, literatūriniai ypatumai). 

• -Bibliją reikia skaityti kaip visumą  

• Bilbiją reikia skaityti kaip raštą ir Šventą Raštą. 



Biblijos skaitymo tikslai gali 

būti labai įvairūs: smalsumas, 

mokslinis susidomėjimas, 

troškimas kitiems nešti 

Evangelijos žinią.                        

Svarbiausia vis dėlto priežastis - 

skaitome tam, kad sutiktume 

Dievą.  



LECTIO DIVINA 
[skaitymas+dieviškas] 

 



Vienas seniausių maldos būdų. Bažnyčia jį priėmė iš žydų. 
Šio būdo pagrindas – tikėjimas, kad Dievas yra vedantysis. 
Mūsų pirmasis pašaukimas – klausyti Dievo nes Jis mums 

kalba.                                                                                                                                 
Įst 6, 4-9malda, kurią 3 kartus į dieną kalba žydai: Šma 
Israel, Adonai elohenou, Adonai ehad! [Klausykis, Izraeli! 

VIEŠPATS yra mūsų Dievas, vien tik VIEŠPATS].  

 



Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos 

tau šiandien įsakau (Įst 6,6). 

 



Pirmasis ir svarbiausias 
Viešpaties įsakymas – 

KLAUSYK! 



-Ps 95 kiekviena nauja diena yra šiandien: O, 
kad šiandien išgirstumėte, ką jis sako! 
-Jer 15,16 surijame kasdien su džiaugsmu 
Dievo žodį: Kai tavieji žodžiai buvo man duoti, 
juosius ryte prarijau, - tavasis žodis atnešė man 
džiaugsmą ir širdies linksmybę, nes aš tapau tavo, 
VIEŠPATIE, Galybių Dieve! 
-Jer 20,7 Tu mane suvedžiojai, VIEŠPATIE, -aš 
leidausi suvedžiojamas. 
-Iz 50,4 Viešpats DIEVAS man davė iškalbų 
liežuvį, kad gebėčiau žodžiu stiprinti nuvargusius. 
Kas rytą jis žadina mano ausį, kad klausyčiausi tarsi 
mokinys. 

 



-Žyd 4, 12-13 Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet 
kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki 
sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis. Jam 
nėra jokių paslėptų padarų, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, 
kuriam turėsime duoti apyskaitą. 
-2 Tim 3, 16-17 Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas 
mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, 
pasirengęs kiekvienam geram darbui. 
-Rom 10,14-17 Kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo?! Kaipgi jie 
įtikės tą, apie kurį negirdėjo?! Kaip išgirs be skelbėjo?! O kas gi skelbs 
nesiųstas? Juk parašyta: Kokios dailios kojos skelbiančių gerą 
naujieną! Bet ne visi pakluso Gerajai Naujienai. Aure Izaijas sako: 
Viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu? Taigi tikėjimas iš klausymo, 
klausymas - kai skelbiamas Kristaus žodis. 
 



 

LD pirmasis slenkstis – 
širdies nusiteikimas, 
tikėjimas. Tam gali 

padėti įvairūs ritualai: 
uždegti žvakę, 

pabučiuoti Bibliją, 
įsižiūrėti į kryžių, viską 
patraukti nuo stalo, kas 

mums trukdo. Reikia 
nusistatyti laiką (mūsų 

auka).                                             
Tekstai- šios dienos 

evangelija, sekmadienio 
evangelija ir pan. 

 



4 ETAPAI LD (Gvidas, kartuzas, XII a.): 

1Lectio [Skaitymas] 
2Meditatio [Mąstymas] 
3Oratio [Malda] 
4Contemplatio [tyla] 
 





KETURIOS RAŠTŲ PRASMĖS PAGAL 
TRADICIJĄ: 
Žodinė – pirmoji reikšmė 
Dvasinė prasmė: 
*Alegorinė perkeltinė, sustiprina tikėjimą, 
kaip surasti Kristų. 
*Moralinė pamoko, sustiprina meilę. 
*Anagoginėsustiprina viltį, kas mūsų 
laukia? 
 





DĖMESIO!   
Gruodžio 31 d. 10 val. šv. 

Mišiose Santuokos Sakramento 

pažadų atnaujinimas, o po Mišių 

programa parapijos namuose. 

Kitas susitikimas: sausio 14 

dieną -  ŠEIMOS GRUPELĖS 

PRISISTATYMAS IR LIUDIJIMAS 



PABAIGA 


