
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. 
 



DVASINIO GYVENIMO 
PAGRINDAI 

PENKTASIS SUSITIKIMAS 



Kelionės pradžioje... 

• Bandėme išsiaiškinti KOKS yra Dievas: 
teisingi ir ,,iškraipyti“ Dievo įvaizdžiai, 
kurie neabejotinai daro įtaką mūsų 
tikėjimui. 

• Šios visos kliūtys gali būti panaudotos ne 
būtinai sienos tarp manęs ir Dievo 
statymui, bet galime tiesti per tiesą ir 
pripažinimą taką ir tiltą, tai gali tapti 
durimis, per kurias pasikviesiu Dievą. 

• Svarbiausios gyvenimo knygos! 

 



• Taigi! Ką daryti 

pasikvietus Dievą 

į savo 

gyvenimą? 

 

• Šiandien apie tai 
pakalbėkime… 
 



DVASINIS GYVENIMAS?! 

• KĄ?!!? 

• TAI, NE MAN! 

• TAI VIENUOLIŲ IR 
KUNIGŲ 
,,PRAMOGOS“! 

• KAI Į PENSIJĄ 
IŠEISIU, 
PAGALVOSIU! 



 
 
 
 
 
 

DVASINGUMAS – kaip mes jį 
galėtume apibūdinti? 

 • Atsakymų yra daug... 

• gr. pneuma – kvėpuoti, kol tai 
darome, esame gyvi.  

• Kristaus sekimas, gyvenimas 
Kristuje, gyvenimas palaiminimais. 

• ,,dvasingumas yra tai, kaip mes 
stovime prieš Dievą savo 
kasdienybėje“ 

 
 



• ,,Dvasingumas yra tai, kas mane 

formuoja, judina, artina Dievo, savęs 

paties, kitų, pasaulio atžvilgiu“. 

 

• ,,Dvasingumas ir dvasinis gyvenimas 

nėra vien tik tikėjimo departamentai 

– gyvenimo sritys aptvertos sienomis. 

Dvasinis gyvenimas – tai asmens 

gyvenimas, nukreiptas link Dievo...“ 



 

 

 

Popiežius Pijus XII 
apie dvasingumą: 
Jūs žinote, kad 
tam tikrojo 
šventojo 
dvasingumas yra 
ypatingas būdas, 
kuriuo jis sau 
pristato Dievą, 
kalba su Juo, eina 
pas Jį, būna su 
Juo. 260-asis Popiežius 

1939-1958 



DVASINGUMAS – KAIP 
MES TIKIME 
(PRKATIKA).  

 
KATEKIZMAS – KĄ 

MES TIKIME (TEORIJA). 



Gyvenime                       
be abejonės 
susidursime su 
klausimu:  
KUR 
EINU?  
KAIP 
EINU? 
 



• Atsakyti į klausimą KUR EINU? – 
atsivertimas [visiškas persikeitimas] – 
kai žmogus atranda gyvenimo 
kryptį – patį Dievą. 

 

• Klasikiniai kiekvieno žmogaus 
klausimai: kodėl esu sukurtas? 
koks yra mano gyvenimo 
tikslas?  
 



• Atradęs kryptį, klausiu savęs KAIP 

EINU?  - suprantu, kad naujas 

gyvenimas reikalauja pastangų, 

turiu atrasti tinkamas priemones, 

kad galėčiau įgyvendinti tai, dėl 

ko esu sukurtas.  
 



Tai yra du svarbiausi 
klausimai, sudarantys 

dvasinio gyvenimo 
pagrindą. 



KBK rašo: 
27  Dievo troškimas yra įrašytas žmogaus širdyje, 
nes žmogus yra sukurtas Dievo ir Dievui; Dievas 
nuolat traukia žmogų prie savęs, ir tik Dieve 
žmogus suras tiesą ir laimę, kurių be paliovos 
ieško: 

Žmogaus kilnumo svarbiausias pagrindas glūdi jo 
pašaukime bendrauti su Dievu. Žmogus jau nuo 
pat savo egzistavimo pradžios buvo pakviestas į 
dialogą su Dievu. Jis apskritai egzistuoja tik dėl 
to, kad, Dievo sukurtas iš meilės, nuolat yra tos 
meilės palaikomas; jis gyvena ne pagal tiesą, 
jeigu laisvai nepripažįsta šios meilės ir 
neatsiduoda kūrėjui. 

 



• 29  Tačiau tą „giliausią ir gyvybinį ryšį su 

Dievu“2 žmogus gali pamiršti, jo neįvertinti 

ar net aiškiai jį atmesti. Tokių nusistatymų 

šaltiniai gali būti labai įvairūs:3 maištas dėl 

blogio pasaulyje, religinis neišprusimas 

arba abejingumas, susirūpinimas 

pasauliu ir jo turtais,4 blogi tikinčiųjų 

pavyzdžiai, religijai priešiškos minties 

srovės, pagaliau nusidėjusio žmogaus 

polinkis iš baimės slėptis nuo Dievo5 ir 
bėgti nuo Jo, išgirdus Jo kvietimą.6 
 

http://www.katekizmas.lt/kbk1996p2003/N10374.html#in2
http://www.katekizmas.lt/kbk1996p2003/N10374.html#in3
http://www.katekizmas.lt/kbk1996p2003/N10374.html#in4
http://www.katekizmas.lt/kbk1996p2003/N10374.html#in5
http://www.katekizmas.lt/kbk1996p2003/N10374.html#in6


ATSIVERTIMAS                     
KUR EINU? 

 • Viena atsivertimo pusė – žmogaus Dievo 

troškimas 

• Antra – Dievo apsireiškimo malonė, 

Dievas labai konkrečiai prakalbina 

• Kada tai įvyksta? Dažnai KONKREČIOJE 

SITUACIJOJE – ledkalnio viršūnė, 

labiausiai matoma. 
 



ATSIVERTIMŲ 
TIPOLOGIJA  



1. Atsivertimas dėl 
moralinio skurdo 

 



2. Palaipsniškas 
atsivertimas 

 



3. Dramatiškas 
atsivertimas 

 



4. Atsivertimas, susijęs 
su tam tikra religine 

patirtimi 
 



KAIP EINU? 
 • Suradęs gyvenimo tikslą, taip kaip ir 

kelionėje, pradedu jai ruoštis, to siekti, žiūrėti 

į žemėlapį, ieškoti geriausių maršrutų tai 

pasiekti. 

• Žmogus su savo galiomis KAIP PER 

DORYBESKristus su savo mokslu 

• Žmogus nori supanašėti su Kristumi. Meilė 

supanašina žmogų su tuo, kurį jis myli. 

Žmogus nori visas savo galias išnaudoti dėl 

šio tikslo. 

 



ASKEZĖ 



• Gr. pratybos, atsisakymas 

• Išnyra iš atsivertimo. [troškimas keistis, 
viską apversti aukštyn kojom] 

• Ne dėl savęs, bet dėl Dievo. 

• Svarbu nepamesti tikslo. Labai dažnai 
susitinkame su piktnaudžiavimais. 
Žmogus tiek susitelkia ties savo 
pastangomis, kad kartais iš akių 
pameta, kad Dievo malonė yra 
visuomet pirmesnė. 
 



• Tikslas: nugalėti mūsų 
egoizmą, ugdyti 
solidarumą su kitais ir 
Kristumi, nugalėti 
netvarkingus prisirišimus. 

• Formos:  
-mąstymo malda 

-sąžinės patikrinimas 

-dvasinis vadovavimas  

-dvasinis skaitymas  

-rekolekcijos 

-tyla,  

-pasninkas 

-išmalda. 
 



• Per šiuos dalykus mes susiejame save su 
Kristumi, ugdome savo dorybes (tvirtas 
nusistatymas daryti gerą) 

• Žmogiškosios (išmintingumas, teisingumas, 
tvirtumas, susivaldymas) ir dieviškosios dorybės 
(tikėjimas, viltis, meilė). Jas ugdant, reikia daug 
pastangų, reikia save priversti.  

• Daigai praktikapilnos dorybės (žmogus 
atlieka lengvai ir džiaugsmingai). Ugdant  
dorybę, pradžioje gali būti kovos. 

• Ydos, priešingos dorybėms: puikybė, gobšumas 
[godumas], gašlumas [paleistuvavimas], 
rūstumas [pyktis], pavydas, rajumas [besotystė, 
pilvapenybė], tingumas [apsileidimas]. 
 



MALDA 



• Šv. Grigalius Nisietis: ,,Malda yra 

pašnekesys arba pokalbis su Dievu“. 

• Šv. Teresė Avilietė: ,,Malda yra ne kas 

kita kaip artimas draugystės ryšys, 

dažnas buvimas vienu du su Tuo, kurio 

esame mylimi“. 

• Paprastai: malda yra pokalbis su 
Dievu, mūsų Kūrėju. Kai žmonės sako, 

kad nemoka melstis, galima sakyti: 

,,Jei moki kalbėtis, tai moki ir melstis“. 
 



Kaipgi reikia melstis?  
 • Malda: žodinė (pamatinė ir 

primityviausia) ir mąstomoji (ateina 
savaime, protas nori užduoti daug 

klausimų, maldoje nori sustoti ties 

žodžiais, sakiniais ir apmąstyti juos). 

• Pamaldumą galima skirstyti į viešąjį ir 
asmeninį (privatųjį).  



Asmenis pamaldumas 
nereglamentuojamas 



Viešas pamaldumas 



Yra keturi maldos dėmenys: 

•pagarbinti Dievą 

•padėkoti Jam 

• Jo atsiprašyti  

• Jo paprašyti 



PROBLEMA: 
prašymus 

dera išsakyti 
paskutinėje 

vietoje. 



Tikrai netrūksta prašymų, kad Dievas 

pagerintų materialinę padėtį, 

pagydytų ligas, išvaduotų iš 

alkoholizmo, padėtų išlaikyti 

egzaminą, bet retas prašo Dievo 

pagalbos kovoje su ydomis, prašo 

padėti pažinti Dievo valią, mažai 

kas meldžiasi už savo priešus, prašo 

sau dorybių. 
 



• Maldos pamatas - 

kuklumas ir 

nusižeminimas 
[leistis būti 

minkomam].  

• Jėzus pavyzdys: 

,,Tebūna ne 

mano, bet tavo 

valia!”. 
 



Atsakykime sau: ar tikrai 
Dievui leidžiu savyje 
veikti? Ar patikiu Jam 

savo slapčiausias mintis ir 
svajones, savo 
džiaugsmus ir 

pasiekimus, ydas ir 
nuodėmes. 

 



Šiandienos problema: tikėjimo ir pasitikėjimo 

Dievu stoka [kreipiamės visur]. Retas dabar tiki, 

kad malda apskritai yra ne tik abstrakti tradicijos 

dalis, kuri yra dėl to, kad ,,taip reikia“, bet iš ties 

yra pats gyviausias bendravimo su Dievu būdas, 

neabejotinai turintis ir praktines pasekmes – gali 

padėti ligoniui pasveikti, abejojančiam priimti 

patį geriausią sprendimą. 

 



Šv. Teresė Avilietė 
sakė: ,,Pažadėkite 
man 15 minučių 
karštos maldos 

kasdien, ir aš jums 
pažadu dangų“. 

 



SAKRAMENTAI 



• Kas tai? Kristaus įsteigti regimi ženklai, 

kurie ženklina Dievo malones (KBK, 1131). 

• 7 sakramentai 

• Jie yra būtini mūsų išganymui (KBK, 1129) 

• Sakramentai pašventina esminius 
žmogaus gyvenimo momentus: gimimą, 

brendimą, santuoką, ligą, gailestį, 

pasišventimą Dievui. 

• Sakramentų teikiami vaisiai priklauso ir 

nuo to, kiek vertai yra pasirengęs 

sakramentų gavės (KBK, 1128).  
 



• Sakramentas yra veiksmingas ne dėl jį teikiančio ar 

gaunančio žmogaus teisumo, bet Dievo galybe (KBK, 

1128),  o kunigo, kaip žmogaus, nešventumas ar 

netinkamas gyvenimo būdas nedaro jokios įtakos jo 

teikiamiems sakramentams. 

• Sakramentai skirti žmonėms pašventinti, Dievui deramai 

pagarbinti, žmonėms pamokyti, tikėjimui palaikyti, 

stiprinti, išreikšti (KBK, 1123). 

• Sakramentų teikėjai negali atsakyti sakramentų tiems, 

kurie teisingai jų prašo, yra tinkamai pasiruošę ir teisė 

jiems to nedraudžia. 

• Žmogus visada nori pajusti tai, ką gauna. Tačiau Kristus 

ima kasdienius dalykus – vandenį, duoną, vyną, aliejų – 

ir sako, kad jei atliksi su jais tam tikrus veiksmus, tai jie 

ženklins mano malones, nes malonės pačios savaime 

neįmanoma pajusti – tai antgamtinis dalykas. 

 



Pavojus! Laikyti 
sakramentus simboliniais 
veiksmais, taigi iš esmės 

tuščiu dalyku. 
Apeigos, kad ir kokios jos 

būtų, tėra tik tikėjimo 
išraiška, bet neturi tapti 

,,atsikratymu“ Dievu 
 



SĄŽINĖS 
PATIKRINIMAS 



Pitagoras (582-496 BC) – 
filosofas ir matematikas 
sakė: ,,Kol miegas neuždarė 
tavo akių, patikrink save 
išnagrinėdamas visus savo 
darbus – kur aš suklydau, ką 
padariau, kur aš apsileidau. 
Pradėk su pirmu darbu ir po 
to eik prie kitų. Jei randi, 
kad suklydai – gailėkis, jeigu 
padarei gerai – džiaukis“. 

 



• Kiekvienas atranda savo 
būdą: vieni nagrinėja 
nuotaikas, mintis, kiti 
apsileidimus. 

• Nereiktų to, jeigu ne SĄŽINĖ 
– Dievo balsas manyje. 
Žiurkėnas many – arba 
graužia arba miega. Kodėl ji 
reikalinga? Ji tiesiog yra, 
kaip ausys ir kita. 
 



Kam tai reikalinga?  
• Nuodėmes pažįstu tam, kad kitaip eičiau 

į ateitį. 

• Patirti Dievo artumą. 

• Žvelgti į gyvenimą Kristaus akimis. 

• Mano gyvenimo analizė. 

• Dvasinio gyvenimo ugdymas – 

pasiruošimas išpažinčiai, kur jau 

neanalizuojame mažų šakelių, bet turim 

pastebėti didelius medžius miške. 
 



Primityviausias būdas: 
• Visada reikia atsistoti Dievo akivaizdoje, šauktis 

Šv. Dvasios.  

• Padėka už dieną. 

• Atrasti dienoje du dalykus – gerą ir blogą (bet 

ne vien ieškoti kiaulysčių) 

• TYRIMAS – AŠ ir : Dievas, kiti žmonės, aš, daiktai. 

• Prašau Dievo atleidimo ir jėgų kovoti su 

pagunda. 

 

• -Kitas būdas – eiti per visą dieną, valanda po 

valandos, veikla po veiklos. 

 



• Dar vienas būdas (pagal I. Loyolą): 

• Tu dėl manęs – žiūriu ką Viešpats man davė ir 
už tai dėkoju. 

• Aš dėl Tavęs – kaip aš atsiliepiau, kaip 
pasinaudojau tuo, ką Viešpats davė; 
pasimato nuodėmė, neatsiliepimas į Dievo 
malonę. 

• Rytoj – abu kartu – kaip galiu gyventi kartu su 
Viešpačiu, apsisprendžiu dėl ateities. 

 

• -Šią maldą galime baigti ,,Tėve mūsų“ 
malda. 
 



DVASINIS 
VADOVAVIMAS 



• -Dvasinis palydėjimas 

• -Klierikai ir aktyviai gyvenantys dvasinį 

gyvenimą tokiu pokalbius turi kartą ar du į 

mėnesį. 

• -Dvasinis vadovavimas nereikalingas, jeigu iš 

vis nekyla klausimas – kaip įgyvendinti Dievo 

žodį, Jo valią mano gyvenime. 

• -Trokštama padėti kitam labiau atsiverti 

Dievo veikimui kasdieniuose įvykiuose. 

• -Dvasiniame pokalbyje liečiamos visos 

gyvenimo temos: nuo maldos iki santykių. 

Žmogus tai visuma – kūno, dvasios ir sielos. 
 



• Dvasios tėvo savybės: patirtis dvasinio 

gyvenimo, išmintis (sugebėjimas gaudytis 

įvairiose situacijose), išsimokslinimas. 

• Pradžioje šis vadovavimas turi daugiau 

nurodytojiškumo. Vėliau palydimajam 

paliekama vis daugiau laisvės, nes tikslas 

yra, kad būtų įvaldytas dvasių skyrimas. 

• Kartais jo tikrai reikia: tampame labiau 

objektyvūs, įvardinę daugelį dalykų kitam, 

mums labiau nušvinta ką su tuo daryti. 

• Reiktų kartais tokiam pokalbiui su kunigu 

susitarti. 
 



REKOLEKCIJOS 



PASNINKAS 



• Abstinencijos (susilaikymo nuo mėsiškų valgių) 

įstatymas saisto tuos, kuriems jau yra suėję 14 

metų. Pasninko įstatymas saisto tuos, kurie 

pasiekė pilnametystę (18 m.) iki 60-ųjų metų 

pradžios. 

• Pasninkas reiškia valgyti mažiau maisto, negu 

tas žmogus paprastai valgo. Pasninko 

dienomis leidžiama tik vieną kartą per dieną 

pavalgyti sočiai, o dar du kartus užkąsti tiek, 

kad šie du užkandžiai, kartu sudėti, sudarytų 

mažesnį maisto kiekį, negu tas vienas 

pagrindinis valgymas. Pasninko dienos yra 

Pelenų trečiadienis ir Didysis penktadienis. 

 

 



Nuo šių įstatymų laikymosi yra atleidžiami:  

• a) ligoniai ir kūdikių laukiančios bei juos 

maitinančios motinos;  

• b) visi negalintys pasirinkti sau maisto, o 

turintys valgyti tai, kas jiems duodama;  

• c) krikštynų, jungtuvių, laidotuvių, 

mirusiųjų minėjimų dalyviai;  

• d) dirbantys sunkų fizinį ar protinį darbą. 
 

• Vanduo, pienas, vaisių sultys pasninko 

nelaužo.  
 



TIKSLAS? 
• Saikingiau besimaitinantys žmonės būna sveikesni ir gyvena 

ilgiau.  

• Tačiau pasninko ir abstinencijos tikslas nėra graži figūra ar 
organizmo išvalymas. Jų tikslas yra askezė, savo norų 
apvaldymas, kūno aistrų apmarinimas, kad dvasiai būtų 
lengviau atsiplėšti nuo žemiškų dalykų ir pakilti link dangiškų. 
Kad mažiau mąstytume apie skanius pietus, o daugiau – apie 
amžinybę. 

• Dar vienas pasninko tikslas yra sutaupytų lėšų paaukojimas 
vargšams, alkstantiems. 

• Šiais laikais nemažai žmonių ir taip niekada nevalgo mėsos, yra 
vegetarai. Tokiu atveju labai patartina penktadieniais 
atsisakyti to, prie ko esame prisirišę – kavos, šokolado, vyno 
taurės ir pan. 

• Apsimarinimą turi lydėti sąmoningas ir maldingas dalyvavimas 
sekmadienio Eucharistijos šventime, nuoširdi Atgailos 
sakramento praktika, kasdienė malda, Šventojo Rašto 
skaitymas, artimo meilė, tarpusavio bendravimas, stropus 
atsidėjimas geriems darbams, santarvė šeimoje ir su kitais 
žmonėmis.  



ŠVENTOJO RAŠTO 
SKAITYMAS 



DVASINIS SKAITYMAS 



SAKRAMENTALIJOS 



Jėzus kviečia: „Būkite 
tobuli kaip ir jūsų 

dangiškasis Tėvas yra 
tobulas“ 



Kitas mūsų susitikimas -  
KOVO 18 d. 



PABAIGA 


