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Apie malda 

 

 Įvadas. Jūs puikiai suprantate, kad malda nėra vien vienuolių arba kunigų reikalas, bet 

Viešpats Jėzus kviečia kiekvieną žmogų atrasti tą draugystės pokalbį su Juo. Kaip tada atrasti tą 

maldą paprastam jaunuoliui? 

 Malda – Dievo dovana. Kiekviena malda yra malonė t.y. duota Dievo. Kai mes ateiname 

melstis, mes negaminame tos maldos. Kai mes užeiname į kažkokią bažnyčią, Dievas jau laukia 

mūsų. Jis yra visada pirmas maldoje. Ir jeigu mes ateiname prie Jo, tai vien tik dėlto, kad Jis padaro 

pirmą žingsnį. Kaip svarbu žinoti, kad esate laukiami... Šventas Pranciškus Asižietis sakė, kad 

malda yra pirmoji dovana kuria turime prašyti Viešpaties. Ir Dievas duoda mums tą maldos malonę 

jeigu tik tai mes prašome... 

 Malda – duota besimeldžiančiam žmogui. Gerai suprantame, kad tam žmogui kuris nori 

mokytis plaukti ežere, reikia įlipti į vandenį ir pasinerti. Galima prie kranto išaiškinti tam žmogui 

kaip reikia plaukti. Bet plaukti jis išmoks tik vandenyje. Tas pats su malda. Galima daug aiškinti 

apie maldą ir gal mažai suprasite kaip tiksliai reikia melstis... Verčiau eik į savo kambarį ir kalbėk 

su Tėvu kuris yra slaptoje. Reikia pasinerti maldoje tam, kad išmoktume. Nėra kitų būdų. 

 Malda – draugystė su Dievu. Kiekvienas norime, ieškome draugystės. Tai labai gilus 

troškulys mumyse. Tai mūsų gyvenimo tikslas: būti mylimam ir mylėti kitus. Malda yra būtent ta 

draugystė su Dievu. Bet kokia ypatinga draugystė... nes Dievo niekas nemato. Bet krikšto metu 

Dievas ypatingu būdu ateina apsigyventi mumyse. Tai yra nuostabus slėpinys. Mes labai gerai 

žinome iš katekizmo, kad Dievas gyvena danguje. Bet... ar kartais neužmirštame, kad Jis gyvena 

mumyse?  Nors ir Dievas nematomas, Jisai visada yra labai arti mūsų. Jis yra tas draugas, kuris 

niekada neišduos ir neapvils mūsų. Kaip gera žinoti, kad turi draugą kuriuo galite pasitikėti 100 %  

Dėl to verta melstis... malda tampa tuo paprastu bendravimu su Dievu. Ir dar labiau, maldoje Dievas 

atiduoda pats save. Tai matome ypatingu būdu per Mišias: per komunija Jėzus ateina iš naujo 

apsigyventi mumyse, atiduodamas savo kūną mums. 

 Malda – meilės šaltinis. Ar jums niekada netrūksta meilės jūsų kasdienybėje? Meilė tarp 

žmonių yra tokia trapi, kad nuolat mums reikia grįžti prie to meilės šaltinio. Kuo labiau 

meldžiamės, tuo labiau mylime savo artimuosius. Tavo malda yra tikra, jeigu po maldos sugebėsi 

labiau mylėti. Maldoje visada galime pasisemti meilės. Dievas gali tik meilę mums duoti. 

 Apie maldos kokybę ir kiekybę. Dažnai jaunuoliai klausia: kiek reikia melstis? Sakyčiau ne 

tiek daug. Svarbiausia yra, kad būtume ištikimi maldoje. Kiekvieną dieną minutėlę ar dvi minutes... 

Taip pat mes nežinome kaip melstis arba kaip gerai melstis. Motina Terėsė iš Kalkutos sakė, kad 

maldos kokybė nepriklauso nuo mūsų. Bet nuo mūsų priklauso maldos kiekis. Taigi, kiek laiko 

skiriame tai draugystei su Jėzumi ? Ir dar karta... Dievas nelaukia iš mūsų, kad būtume su Juo 

valandų valandas, bet tiktai kviečia mus būti ištikimais tarnais. Tu gali pradėti savo dieną paprastai 

– persižegnojant... tai jau geras būdas aukoti visą dieną Jėzui. 

 Klausyti Dievo žodžio. Dievas kalba mums per Biblija. Biblija maitins tavo maldą. Labai 

svarbu sugrįžti prie Biblijos kai meldžiamės. Skaitykime su meile ir pagarba ir tada galėsime 

maldoje suvokti ką Dievas mums šiandien nori pasakyti. 

 Teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia. Jėzaus mokiniai taip pat nežinojo kaip melstis. 

Jie prašė Jėzaus: “Išmokyk mus melstis.” Ir Jėzus atsiliepė: “Kai meldžiatės, sakykite: “Tėve 

mūsų.” Nuolat mums reikia prašyti Jėzaus: “ Išmokyk mus melstis.” Su katalikų bažnyčios 

katekizmu galėtume pagilinti “Tėve mūsų” maldą. Tam mums reikia eiti į Jėzaus maldos mokyklą. 

 

 

 


