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Kas būtų.......... 
Kas būtų, 
jei tu vieną kartą užplanuotum padaryti 
kažką gero? 
Kas būtų, 
jei tu savo laiką skirtum seno, vienišo 
žmogaus išklausymui? 
Kas būtų, 
jei tu, atsėstum prie negalios ištikto 
žmogaus ir paplepėtum/pasikalbėtum? 
Kas būtų, 
jei nežinantį žmogų “kodėl jis 
yra?”atvestum į tikėjimą Dievu? 
Kas būtų, 
jei sekantį kartą sėdėdamas draugijoje 
kur laidomasi pašaipiomis tyloje 
piktintumeisi kvailomis kalbomis ir 
užduotum susimąstyti priverčiančius 
klausimus? 
Kas būtų, 
jei žmogui abejojančiam gyvenimo 
prasme atvertum akis pasaulio 
vertybėms? 
Kas būtų, 
jei kažką paskatintum geriems 
poelgiams? 
Kas būtų, 
jei tu susimąstytum, kiek pasaulyje 
galėtų įvykti gero, esant tau ir tai darant? 
 

BAIMĖ- 
Dėl savęs ir pasaulio 

Vėl adventas – beveik niekas vėl nepasikeitė. 
Viskas, kaip visados – 

Baimė dėl 
žmonių gyvenimo bejėgiškumo. 

 
LAUKIMAS- 

Ko galiausiai mes laukiame? 
Ko mes dar laukiame, 

Emanuelis yra jau seniai čia, buvo čia? 
 

TIKĖJIMASIS- 
Mes esame krikščionys laukiantys traukinių 

stotyje, 
nors žinome, kad paskutinis traukinys jau 
seniai nuvažiavęs, o tas kurio laukiame-

nebus? 
 

NETIKRAS LAUKIMAS- 
Gal lauktojo mes visai nepastebėjome. O gal, 
mes nustojome laukę ir neryžtingai stovime 

perone? 
 
 

AR MES ESAME TIE, 
KURIE LAUKIA?- 

Kas laukia, tas yra budrus ir nemiega. 
Ausimis, širdimi ir sąmone priima tai kas 

buvo ir kas vyks. Kas laukia, tas bus 
nustebintas. 

SUSIKAUPIMO DIENA 
„VYTURIO“VIDURINĖS MOKYKLOS 

BENDRUOMENEI  
ADVENTO LAIKU 

 

 
 

„ATLEISKITE, JEI TURITE KĄ NORS 
PRIEŠ KITUS, KAD IR JŪSŲ TĖVAS 
DANGUJE JUMS ATLEISTŲ JŪSŲ 
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Viešpatie, mes esame čia siekdami 
nusiraminimo. 

Mes esame čia, trokšdami tylos. 
Viešpatie, mes esame čia norėdami 

susitaikyti su Tavimi ir savo artimu. 
Viešpatie, mes esame čia laukdami Tavo 

atėjimo  
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Adventas – tai ikikalėdinis, susikaupimo, 
pasiruošimo Kristaus atėjimo į šį pasaulį 

šventei, laikotarpis. 
Tokiu metu visos Bažnyčios ir kiekvieno 

tikinčiojo dėmesys iš naujo krypsta į 
Ateinantįjį. 

Tačiau, ką reiškia Dievo tapimas žmogumi 
asmeniškai man? 

Laukiu džiugaus susitikimo ... , bet - su kuo? 
Ką galėčiau suvokti, žvelgdama (-as) į Kristaus 

gyvenimo slėpinius? 
Tam, kuris išgyvena Kristaus gimimą širdimi, 

Dievas yra šalia, jis visada - esantis Asmuo. 
Žmogus, pažinęs šį Asmenį ir pasikvietęs jį į 

savo gyvenimą, pereina iš tamsos į šviesą, o tai 
jį skatina peržvelgti savo gyvenimo siekius ir 

turimas gėrybes. Sugebėjimas atsisakyti 
nereikalingų dalykų žmogų daro laisvesnį ir 

atviresnį meilei. 
Galbūt Kristus, tapęs žmogumi ir gyvenęs 
prieš du tūkstančius metų, šiandien nori 
(at)gimti Tavo gyvenime ir regimu būdu 

skelbti nuostabius Dievo darbus per Tavo 
rankas ir širdį. 

Pasitikdami Adventą, ieškokime Dievo 
artumo, kuris perkeis adventinę nuotaiką 

Kalėdų džiaugsmu. 
 
Peržvelkime savo gyvenimą, susitaikykime su 
Dievu, savo artimaisiais bei atverkime ne tik 
namų, bet ir savo širdies duris ateinančiam į 

žemę Dievo Sūnui 

Galvodamas apie medžio gabalėlį mąstau 
apie skeveldras, kurios mane patį žeidžia. 
Man reikia pagalbos, nes esu sužeistas: 

 kaip aš elgiuosi būdamas sužeistas 
 kur jaučiuosi esąs sužeistas 
 ar pats atsakau į ???????? 
 ar drįstu rodyti savo pažeidžiamumą  
 ar užsisklendžiu savy 
 ar panaudoju savo pažeidžiamumą 

kitų pažeminimui ar išnaudojimui 
 nešiojuosi nuoskaudas nuo vaikystės , 

kodėl aš su niekuo nepasikalbu apie 
tai 

 iš ko laukiu/tikiuosi išganymo ir 
išgydimo  

 ar tikiu, kad Dievas nori išganyti 
žmones 

 ar tikiu, kad Dievas visada yra mano 
pusėje 

 ar aš tikiu, kad Jėzus Kristus gali 
išgyditi/išganyti mano 
nuoskaudas/žaizdas 

 
Yra gilių sužeidimų, kuriuos ne taip lengva 
išgydyti: 

 atsiverk žmogui kuris moka klausytis 
ir saugoti paslaptis 

 išsilaisvink nuokas tave žeidžia 
 Tik išsikalbėjus, pradinks tai kas 

slegia, apsunkina, kausto 
 Dievas visados yra tavo pusėje! 

 

Sielos gyjimas/sveikimas nuo pat šaknų 
reikalauja nuoširdaus atleidimo ir 
pasitikėjimo Kristaus atleidimu. 
Kai kontaktuojant su žmonėmis aš 
skaudinu juos? 

 įskaudinu juos, nes esu 
negailestingas? 

 įskaudinu juos, nes į kitus einu su 
agresyvia nuostata? 

 įskaudinu juos, nes esu linkęs į 
prievartą? 

 įskaudinu juos, nes įleidžiu į save 
neapykantą? 

 įskaudinu juos, nes rodau 
peniaką? 

 įskaudinu juos žodžiais, aštriais, 
kaip skeveldros? 
 kam esu skolingas susitaikymo 

žodį? 
 kam esu skolingas pokalbį ar 

atsakymą? 
 kam esu skolingas padėką 
 kam esu skolingas dėmesį ir 

pagarbą? 
 kam esu skolingas 

pasiaiškinimą? 
 kam esu skolingas pagalbą ar 

paramą? 
 kam esu skolingas laišką ar 

telefoninį skambutį? 
 kam esu skolingas meilės ar 

draugystės ženklą? 


