
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. 
 



Keletas žodžių apie 

IŠPAŽINTĮ 
 
 

ŠEŠTASIS SUSITIKIMAS 



Gyvenime                       
be abejonės 
susidursime su 
klausimu:  

KUR EINU?  
KAIP EINU? 
 



EIK IŠPAŽINTIES! 
                  Kas yra nemėgstamiausių  

           dalykų sąrašo viršuje?  

 

Visiškai aišku:  

apsilankymas pas  

dantų gydytoją.  

 

Tačiau po jo eina IŠPAŽINTIS. 
 



Kažkodėl visi norime  

būti svarbiausi,  

išsiskirti iš kitų.  

Norime spindėti,  

norime, kad mumis  

žavėtųsi.  

 

Tačiau kiekvienas  

žino turįs SILPNYBIŲ 



Gerai pradžiai...  
liūdna pradžia 

 Pagrindinė krikščionybės nuostata: 

 Dievas yra Meilė ir trokšta  

kiekvieno žmogaus laimės.  
 

NUODĖMĖ – yra žodis, veiksmas  

ar ketinimas, troškimas,  

kuriais žmogus sąmoningai 

 ir laisva valia pažeidžia tikrąją,  

Dievo Meilės nuostatytąją dalykų tvarką.  

Tai Dievo ignoravimas, paniekinimas,  

savojo ,,aš: pastatymas Dievo vietoje. 

 



Ištakos? 



Nuo pagundos prie nuodėmės 
vienas žingsnis 

 Pagunda - ,,potraukis“ į nuodėmę, galimybė 
padaryti kažką blogo. 

 

Šios istorijos pabaiga 
priklausys nuo žmogaus 

laisvos valios ir sprendimo.  

Vis dėlto pagunda  
dar nėra nuodėmė.  



Kaip pagunda  
prasiskverbia į širdį? 

 Penki etapai: 
 1 – ĮTAIGA Pasiūlymas, Meniu. 
 2 – POKALBIS nuodėmė nepadaryta, bet po 

mažu skverbiasi į širdį. Per tai dažniausiai tik 
išvaistome energiją ir laiką. Toks dar 
pakankamai ramus svarstymas 

 3 – KOVA - žmogus dar nepritaria; be galo 
įkyrus pokalbis; mintis gerai įsiskverbia; reikia 
grumtis 

 4 – PRITARIMAS – valia pritariu, čia atsiranda 
jau nuodėmė, nors dar to ir nepadariau; būdami 
laisvi pritariame blogiui; žmogus yra tai, ką jis 
nusprendžia, o ne tai, kur jį traukia pojūčiai. 

 5 - AISTRA  



Kaip kovoti su pagunda? 
 

 Kristus sakė apaštalams: Budėkite ir melskitės, 
kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, 
bet kūnas silpnas. (Mt 26,41) 

Kovoje su pagunda reikia tinkamos 
strategijos: 
 -Reguliari malda 
 -Sakramentai 
 -pabandyti savo dėmesį nukreipti nuo pagundos, 

kuri dažnai primena įkyrią musę; pvz. pradėti 
daryti kažką kito, keisti aplinką ir pan. 

 -neeiti į diskusiją su pagunda, nesvarstyti visų už 
ir prieš 

 -geriausia iš pat pradžių pasakyti drąsiai ir 
užtikrintai pagundai: NE! 

 Viešpatie, Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnau, 
pasigailėk manęs, nusidėjėlio! 
 
 
 
 
 
 



Kokios yra nuodėmės? 
 

 -Mirtinos ir lengvosios 

 -Asmeniškos  

             ir visuotinės  

 -Svetimos nuodėmės 

 -Nuodėmės, besišaukiančios       

    dangaus keršto  

 -Nuodėmės prieš  

   Šventąją Dvasią 



Kaip atskirti lengvą nuodėmę 
nuo sunkios? 

 
 Nėra tai lengva užduotis.  

Kad būtų sunki nuodėmė  

turi kartu eiti trys elementai: 

 

 

VISIŠKAS SĄMONINGUMAS  

LAISVA VALIA  

LABAI SVARBUS OBJEKTAS 



Lengva nuodėmė sukelia: 
 Meilės ir valios susilpnėjimą 

 Mažėja gebėjimas daryti gera 
 Auga polinkis daryti bloga 
 Pražiopsome daug malonių 

 
Sunki nuodėmė sukelia: 

 Prarandame pašvenčiamąją malonę 
 Prarandame panašumą į Dievą 

 Prarandame šv. Dvasios dovanas 
 Prarandame draugystę su Dievu 

 Prarandame gerus santykius su Dievu, su 
kitu, su pačiu savim ir pasauliu 

 



Kas yra išpažintis? 
 Reguliarus ATSINAUJINIMAS  

gyvenime 
 
       TECHNINĖ APŽIŪRA 
 
              DUŠAS 
 
       laimingai PASIBAIGĘS  
     VAŽIAVIMAS  
   priešinga juosta 



Kaip pasiruošti išpažinčiai? 
  Sąžinės peržvalga  

 
 Gailėtis  
 
 Pasiryžimas  
   pasitaisyti  
 
 Išpažinti  
nuodėmes  
 
 Atsilyginti  

 
 Išrišimas 



Dievas, gailestingumo 
Tėvas, savo Sūnaus 

mirtimi ir prisikėlimu 
sutaikęs pasaulį su 
savimi ir atsiuntęs 
Šventąją Dvasią 

nuodėmėms atleisti, per 
Bažnyčią tesuteikia tau 
atleidimą ir ramybę. Aš 

tave išrišu iš tavo 
nuodėmių vardan Dievo 

– Tėvo ir Sūnaus, ir 
Šventosios Dvasios. 

Amen 



STOP! Svarbiausia yra MEILĖ! 
 Prisimink! 

 
Dievas atleidžia  
 ir pamiršta nuodėmes. 
 
Pamiršk jas ir tu pats! 
 
Nesusitelk į nuodėmę! 
 
Žiūrėk į Dievą,  
   kuris yra Meilė! 
 



Ieškau savo kunigo 
 



Ar kunigas gali kitiems papasakoti 
tai, ką išgirdo išpažinties metu? 

 
Ne, jokiu būdu. Jį saisto 
absoliuti išpažinties 
paslaptis. Todėl galima 
visiškai atvirai ir  

su dideliu pasitikėjimu 
viską sakyti kunigui,  

                    nes per 
išpažintį vienintelė 
kunigo užduotis yra būti, 

 ,,Dievo ausimi“. 

 



Dažniausiai su išpažintimi 
susijusios bėdos: 

 1. Infantilumas  

 2. Abejingumas ir 
netikėjimas.  

 3. Baimė, gėda.  

 4. Bloga patirtis.  

 5. Gali būti 
nepatogu ir 
nenaudinga  



Kaip dažnai reikia eiti išpažinties? 



Už jus jau sumokėta! 
  

Įsivaizduokite, kad  

esate banke... 

 

Tokia yra išpažinties  

esmė – už jus 

 jau sumokėta. 

 

 

Turiu kovoti 



SKELBIMAI! 
  
 2018 

gegužės 13 
d. 
(sekmadienis) 
PASKUTINIS 
SUSITIKIMAS. 
  



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!!! 


