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Laba diena! 

 

 
Štai 2008 metų gruodžio mėnesio Net for God filmas:  

 

 

„Nebijokite Šventosios Dvasios“ 
 

Šventosios Dvasios krikštas 
 

susitikimas su 

Tėvu Raniero Cantalamessa 
 

 

Štai keletas pasiūlymų, padėsiančių vesti susitikimą: 

 

A. Filmo pristatymas: 
 

Tik Šventoji Dvasia gali atskleisti gyvą ir čia esantį Kristų !  

Nebijokite Šventosios Dvasios ! 

Šiuo paraginimu į mus kreipiasi tėvas Raniero Cantalamessa, liudydamas asmeninę Dvasios 

krikšto patirtį, Šventosios Dvasios įsiveržimo į jo gyvenimą! 

Šis pranciškonas-kapucinas, teologas ir istorikas, jau keletą metų pasišvenčia naujųjų Sekminių 

skelbimui visame pasaulyje, ypatingą dėmesį skirdamas charizminiam ir ekumeniniam 

aspektams! Nuo 1980-ųjų jis taip pat yra Popiežiaus rūmų pamokslininkas.  

Įsitikinęs, kad prieš 2000 metų įvykusios Sekminės toliau išgyvenamos šiandienos pasaulyje, 

tėvas Raniero Cantalamessa kviečia mus atpažinti gaivinantį Šventosios Dvasios dvelkimą ir 

juo gyventi. Jis ypatingai regimas šiame reikšmingame charizminio Atsinaujinimo judėjime – 

krikščionių bažnyčių dvasiniame atgimime, kuris prasidėjo XX a. pradžioje. 
 

Štai filmo dalys: 

 
1. SEKMINĖS VYKSTA ŠIANDIEN! 

„Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios!“ Tai apaštalai patyrė Sekminių dieną, jie patyrė Dvasios 

krikštą, tai reiškia, kad jie buvo paskandinti Dievo meilėje, kad ši dvasinė patirtis perkeitė jų 

gyvenimus! Ši patirtis išgyvenama ir šiandien, tarp mūsų! 

 
2. DVASIOS KRIKŠTAS. 

Dvasios krikštas nėra sakramentas, bet su sakramentais susijęs. Šiuo laisvu veiksmu mes leidžiame 

Viešpačiui išreikšti visą savo galybę, kurią esame gavę krikšto metu. Iš esmės, priėmę krikštą, mes 

galime palikti Šventąją Dvasią nuošalyje. Dvasios krikštas yra tarsi pelenų nuvalymas, kad liepsna, kuri 

buvo įžiebta per mūsų krikštą, galėtų tikrai įkaitinti mūsų krikščionišką gyvenimą, atnaujinti krikštą. 

 

3. NEBIJOKITE ŠVENTOSIOS DVASIOS! 

1990 metais kardinolas Suenens sakė: „Šią Bažnyčiai dovanotą malonę Bažnyčia ne iki galo priėmė, jos 

nepriėmė Bažnyčios širdis“... Šventosios Dvasios krikštas yra visiems krikščionims skirta Sekminių 

malonė“. Kartais galime bijoti Šventosios Dvasios, bijoti naujumo...  
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4. SUGRĄŢINTI VALDŢIĄ DIEVUI. 

Priimti Šventąją Dvasią į savo gyvenimą – tai sugrąžinti valdžią Dievui. Tačiau žmogus instinktyviai 

nori išsaugoti savo autonomiškumą. O Šventosios Dvasios atėjimas reikalauja, kad mes atsisakytume 

savo autonomiškumo. Kai leidžiame į savo gyvenimą įžengti Kristui, ateina ir džiaugsmas, laisvė... visa, 

ko pasaulis beviltiškai ieško! 

 
 

B. Ką veikti perţiūrėjus filmą? 
 

Siūlome jums susiskirstyti į mažas grupeles ir pasidalyti šiuo klausimu: 
 

1.  Ar aš esu patyręs šį Dvasios Krikštą, apie kurį kalba tėvas Raniero Cantalamessa? 

2.  Ką mes, Net for God grupelė, visi kartu šiandien galime pavesti Šventosios Dvasios galybei? 

 
 

C. Uţtarimo malda šiam mėnesiui: 
 

Šį mėnesį mes siūlome jums melstis 

kad mūsų Bažnyčios pažintų ir giliau suvoktų Dvasios Krikštą. 

Tokiu būdu jos augs vienybėje. 

 

 

D. Dievo Ţodis šiam mėnesiui : 
 

Šio mėnesio žodis yra Apaštalų darbų knygoje, 1 skyriuje, 8 eilutėje – tai Jėzaus pažadas mokiniams 

prieš iškeliaujant:  
 

„Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, 

jūs gausite jos galybės.“ 

 

 

Gero susitikimo! 

Net for God komanda 
 

 

DĖMESIO, 2 svarbios informacijos! 
 

I 
 

Filmo pabaigoje, po paskutinių kadrų įrašo, yra 

2 min SKELBIMAS: 
 

SEKMINĖS 2009, 

tai pirmas didelis susibūrimas, kurį organizuoja 

tarptautinė Ekumeninė Brolija! 

Tai puikus būdas paskatinti atvykti jūsų Net for God narius! 
 

II 
 

2009 SAUSIO mėnesiui, kaip ir ankstesniais metais, 

nusprendėme nekurti naujo Net for God filmo. 
 

Net for God susitikimai tevyksta numatytu laiku. 
2009 sausio pradţioje mes jums atsiųsime laišką  

su įvairiais veiklos pasiūlymais susitikimui.  


