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Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis... Paprasti ir išmintingi Jėzaus žodžiai.
Širdis krypsta ten, kurlink jaučiasi patraukta. Link gėrio ir tiesos. Link grožio.
Link meilės. Ji linksta prie tikrų, vertingų dalykų, tačiau kartais būna apgauta.
Po pirmosios apgavystės, kai žmogus patikėjo, kad įmanoma būti kaip Dievas
be paties Dievo, jis ne kartą pasiduoda apgavystei, pasirinkdamas tai, kas žada
pilnatvę, bet tik apiplėšia ir palieka beprasmybės tuštumą...
Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų... Kai
susirenkame, ieškodami Dievo, Jis yra su mumis. Mes esame Jo lobis? Taip. Juk
esame dangiškojo Tėvo vaikai. Juk Jėzus mus vadina savo draugais. Juk Dievo
meilė išlieta mumyse Šventosios Dvasios...
Linkiu, kad susitikimai, besirengiant Lietuvos Jaunimo Dienoms Alytuje,
praturtintų patirtimi, jog ne tik mes ieškome Dievo, bet ir Jis mūsų ieško. Mes
ieškome Jo todėl, kad Jis pirmas mus pamilo. Leiskimės Jo randami ir rasime tai,
ko ilgisi širdis.
Ačiū jums, kad atsiliepėte. Ačiū, kad leidžiatės į kelionę. Tegul širdys būna
atviros priimti viską, ką Dievas mums joje yra parengęs.

Dėkingas Viešpačiui už jus –
† Arūnas Poniškaitis
Lietuvos Jaunimo Pastoracinės Tarybos pirmininkas
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Kaip naudotis
pasiruošimo LJD 2015
programa?

»» Filmuoti liudijimai. Programa turi savo DVD, kuriame rasite trumpus filmukus;
juose skirtingi žmonės dalinasi savo liudijimais susitikimo tema (5–15 min).

»» Komentaras. Tai Evangelijos eilučių ir susitikimo temos išskleidimas, kuris gali
padėti tolimesnėje diskusijoje. Komentaras gali tapti gairėmis trumpam gyvam
mokymui (5–10 min).

»» Užduotis arba diskusija. Priklausomai nuo jaunuolių amžiaus, galite rinktis arba
aktyvią užduotį, kuri padės toliau gilintis į temą, arba diskusiją, kurioje nagrinėsite
iškilusius klausimus, įžvalgas ar dalinsitės savo liudijimais (20 min).

»» „Evangelijos džiaugsmas“. Tai ištrauka iš popiežiaus Pranciškaus dokumento
Evangelii Gaudium. Tikimės, kad ji padės jaunuoliams sieti Evangeliją, Bažnyčios
mokymą ir jų pačių gyvenimą.

Koks yra programos tikslas?
Jaunimo dienos yra tikėjimo šventė, kuri reikalauja nueiti tam tikrą kelią, jai
pasiruošti. Šiais metais siūlome keliauti per Evangelijos ištrauką, kurioje skamba
pagrindinė renginio tema: „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34). Kiekvienas
susitikimas gali būti puiki proga atrasti naujų dalykų apie save, šalia esančius ir Jėzų
– didžiausią mūsų lobį. Tikimės, kad keliaudami per programą su jaunais žmonėmis,
jūs ne tik pasiruošite Jaunimo dienoms, bet savo tikėjimu atgaivinsite visą parapijos,
rektorato ar mokyklos bendruomenę, kuriai priklausote.

Kokia šios programos sandara?
Visa programa yra padalinta į devynis susitikimus, kurie turi savo temas ir nuosekliai
veda per Evangelijos ištrauką.

Pagrindiniai programos elementai

»» Aplinkos paruošimas. Siūlome susitikimo aplinką paruošti taip, kad ji
užuominomis kalbėtų apie konkrečią temą.

»» Pasisveikinimas. Čia svarbus dėmesys atėjusiems dalyvauti susitikime, buvusių
temų ir užduočių priminimas bei pakvietimas leistis toliau (5–10 min).

»» Įvadinė užduotis. Čia siūlomos užduotys, kurios gali pasitarnauti grupelės narių
tarpusavio santykio augimui ir įvesdinimui į nagrinėjamą temą (10–15 min).

»» Dievo žodis. Trumpa ištrauka iš Evangelijos. Joje slypi konkretaus užsiėmimo
tema.
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»» Misija kasdienybėje. Tai tam tikras namų darbas. Evangelija turi tapti gyva
šiandien per mūsų veiksmus. Šiame skyrelyje rasite keletą pasiūlymų, kaip tai
padaryti (15 min).

»» LJD 2015 malda. Susitikimą kviečiame baigti Lietuvos jaunimo dienų malda,
kuri yra knygelės 7 psl. Kiekvieną mėnesį šia malda galima melstis už
konkrečias intencijas – knygelėje 8 psl.

Kaip tai įgyvendinti?
Pirmiausiai reikės, kad susirinktų du arba trys, kurie nori keliauti ieškoti lobio.
Nebijokite pradėti nuo labai mažos grupelės, o tada kviesti prisijungti kitus. Naujiems
žmonėms svarbus dėmesys ir pagalba, svarbu, kad jie susipažintų su kitais jaunuoliais
ir su veikla. Todėl būtų svarbu, jei yra galimybė, kad vienas ar keli grupelės nariai pirmi
eitų prakalbinti naujokus.
Reikės ir vietos, kur būtų galima susirinkti: parapijos patalpos, mokyklos klasė, jūsų
namai...
Filmuotiems liudijimams žiūrėti reikės kompiuterio, projektoriaus, ekrano ar
sienos ir garso sistemos arba vien kompiuterio, jei grupelė nedidelė. Prieš susitikimus
patikrinkite, ar veikia aparatūra, kad, prireikus, galėtumėte pakoreguoti savo planus
pagal realias galimybes.
Ruošdamiesi kiekvienam susitikimui, peržiūrėkite, kokių priemonių reikės užduotims
atlikti ir jas pasiruoškite iš anksto.
Siūlome po kiekvieno susitikimo pildyti kelionės dienoraštį. Tai padėtų sekti
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pokyčius savyje, pasižymėti atradimus, užsirašyti misijos pasiryžimus ir, praėjus laikui,
– pasižiūrėti, kas yra įvykę. Knygelėje rasite jau paruoštus lapus užrašams su susitikimo
tema, Dievo Žodžiu ir Evangelii Gaudium ištrauka, kuriuos galite atšviesti savo jaunimo
grupei.

LJD 2015 MALDA

Numatyta susitikimo trukmė yra apie 1,5 val. Jei Jūs turite tik 45 minutes ar valandą,
tuomet siūlome atsisakyti kai kurių dalių, bet būtinai išlaikykite šias:

•
•
•
•
•
•
•

trumpą pasisveikinimą (2 min);

Gerasis Viešpatie Jėzau,

Dievo žodį;

Tu pažįsti mūsų širdis

filmuotus liudijimus arba komentarą (5–15 min);
užduotį grupelėse arba diskusiją (15 min);
„Evangelijos džiaugsmą“;

ir žadėjai pasirūpinti mumis,
kaip pasirūpini laukų lelijomis bei padangių sparnuočiais.

misiją kasdienybėje (10–15 min);

Meldžiame, stiprink mūsų pasitikėjimą Tavimi,

maldą.

kad palikę tai, kas laikina,
krautume lobį danguje
Visi pateikti pasiūlymai yra gairės, kaip būtų galima parengti konkretų
susitikimą, tačiau esame tikri, kad Jūs taip pat turite daug minčių ir pasiūlymų,
todėl drąsiai kurkite savo užsiėmimus kartu su jaunais žmonėmis taip, kad
pasiruoštumėte LJD 2015 Alytuje, sustiprintumėte savo tikėjimą, atgaivintumėte
savo bendruomenes ir surastumėte savo širdies lobį.

ir galėtume ištarti: Tu esi mūsų turtas!
Viešpatie, prašome palaiminti Lietuvos jaunimo dienas Alytuje.
Ruošk mūsų širdis, kad galėtume
džiaugsmingai jas dovanoti Tau,
Kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Geros kelionės!
Susitiksime LJD 2015 Alytuje!
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Šventasis Jonai Pauliau II-asis, melski už mus!
Šventasis Kazimierai, melski už mus!
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Intencijos
2014 m.

»» Už talentų atpažinimą ir tinkamą jų panaudojimą, einant mokslų, santuokos ar
tarnystės keliu.

VASARIS
Dieve, leisdamas vandens lelijoms saugiai skleistis ežere, sergėk ir vienatvėje ar
nedarnoje augančius vaikus ir jaunuolius. Meldžiame, kad patirdami netekties, skyrybų
ar emigracijos negandas jie pažintų Tavo ištikimą ir nesibaigiančią meilę.

»» Už sunkumuose gyvenančias šeimas.

RUGSĖJIS
Dieve, savo tėviška globa saugok bei vienyk visus, kuriančius Lietuvos jaunimo dienų
programą. Veski juos, siekiančius perteikti Gerąją Naujieną.

»» Už LJD 2015 organizatorius.
SPALIS
Dėkojame už vyskupus, kunigus, klierikus ir vienuolius – Viešpaties rankas, ausis, akis
ir burną. Suteiki jiems, Viešpatie, savo meilės ir laisvės Dvasios, kuri iš naujo uždegtų
juose neblėstančią ugnį – nušviečiančią ir sušildančią visą Bažnyčią..

»» Už vyskupus, kunigus, seminaristus ir vienuolius, kurie dalyvaus LJD 2015.
Meldžiame už naujus pašaukimus į seminarijas bei vienuolynus.

KOVAS
Visuose skausmuose neužmirštantis mūsų, Viešpatie, gydyki ir priklausomybių
paliktas žaizdas. Meldžiame: pagalbos – nuo priklausomybių kenčiantiems, kantrybės
– artimiesiems, stiprybės – gydytojams.

»» Už žmones, esančius priklausomybės gniaužtuose: jaunuolius, jų artimuosius
bei gydytojus.

BALANDIS
Būdamas dosnus Lietuvos jaunimo dienų šeimininkas, Viešpatie, atsiųski gausų būrį
savanorių, drąsiai skelbsiančių tikėjimo džiaugsmą dideliais ir mažais darbais.

»» Už LJD 2015 savanorius – itin svarbius pagalbininkus organizatorių

LAPKRITIS
Šventoji Dvasia, veski Alytaus miesto gyventojus iš nuolatinio skubėjimo į ramybę,
iš pasaulio siaurumo į tikėjimo platumas. Dauginki Alytuje savuosius vaisius: meilę,
džiaugsmą, taiką, kantrybę, malonumą, gerumą, ištikimybę, romumą, susivaldymą.

»» Už Alytaus miestą, priimsiantį Lietuvos jaunimą.

komandoje.

GEGUŽĖ
Dėkodami už jaunimo ugdytojus meldžiame jiems Jėzaus Kristaus meilės,
skatinančios uolumą bei tikėjimo grynumą.

»» Už mokytojus ir katechetus savo pavyzdžiu ir žodžiu liudijančius Tavo meilę.

GRUODIS
Mūsų Dieve, ateiki kaip žinia, vienijanti jaunus žmones. Kaip paslaptis ir klausimas,
nepaliaujamai sprendžiamas įvairiose bendruomenėse.

»» Už bendruomenes – dvasines tikinčiųjų šeimas, vieningai besiruošiančias LJD
2015.

2015 m.
SAUSIS
Jėzau, trisdešimt metų buvęs dailide, dovanoki jaunimui galimybę tinkamai
panaudoti iš Tavęs gautus talentus.
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BIRŽELIS
Dieve, ugdyki jaunimą, galintį tapti tobulu pavyzdžiu kiekvienam, norinčiam augti
Malonėje ir Išmintyje.

»» Už dalyvius, atvykstančius į LJD 2015
LIEPA
Dieve, dovanoki galimybę nenutolti nuo Tavosios Širdies, patraukusios prie savęs per
Lietuvos jaunimo dienas.

»» Už malones, gautas per LJD 2015
9

APLINKOS PARUOŠIMAS
Galima išrinkti iš žurnalų ar interneto sėkmingų žmonių istorijų ir jomis iškabinti
susitikimo vietą.
Jaunuoliams renkantis galima rodyti filmą iš praėjusių Lietuvos jaunimo dienų.

PASISVEIKINIMAS
Pasveikinkite susirinkusius grupelės dalyvius, ypač tuos, kurie atėjo pirmą kartą.

1

susitikimas

LŪKESČIAI

Trumpai pristatykite Lietuvos jaunimo dienas. Pasidalinkite savo patirtimi, jei jose
dalyvavote, arba pakvieskite jauną žmogų papasakoti kitiems apie LJD.
Pristatykite LJD 2015 temą „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34). Pakvieskite
dalyvauti visoje pasiruošimo programoje, ieškoti lobio, kurio labiausiai trokšta mūsų
širdys.

ĮVADINĖ UŽDUOTIS
Kiekvienas turime tam tikrų lūkesčių savo ir kitų atžvilgiu. Labai svarbu juos
išsiaiškinti kelionės pradžioje, kad sėkmingai pasiektume tikslą – surastume tikrą lobį.
Oro balionai
Priemonės: dideli lapai, lipnūs lapeliai, rašikliai.
Ant didelių lapų nupiešiami oro balionai (1 lapas su oro balionu 4-5 dalyviams).
Grupė padalinama į grupeles po 4-5 dalyvius. Dalyviai turi per 10 min. surašyti ant
lipnių lapelių savo lūkesčius, baimes ir tai, kuo nori pasidalinti su kitais, kuo gali
prisidėti prie grupės (vienas dalykas ant vieno lapelio). Grupelė pasidalina šiais dalykais
ir priklijuoja juos ant oro baliono: viltys / lūkesčiai yra balionas (tai, kas kelia į viršų) –
kupolas, dalykai, kuriuos žmogus planuoja duoti grupei – indėlis (krovinys) – krepšyje,
baimės (tai, kas tempia žemyn) – smėlio maišai. Tada sukabinama ant sienos ir
grupelės pristato savo balionus visai grupei.

DIEVO ŽODIS
Vienas iš minios jam tarė: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų
su manimi palikimą.“ Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar
dalytoju?“ (Lk 12, 13–14).

10

11

susitikimas

susitikimas

1

1

•
•
•

FILMUOTI LIUDIJIMAI
KOMENTARAS
Dažnai turime susikūrę savo gyvenimo programėlę ir, progai pasitaikius,
mėginame ją įteikti Dievui, kuris, jei Jis tikrai geras ir mylintis, turėtų padaryti
viską, kad ta programėlė taptų įgyvendinta. Iš Dievo mes tikimės mūsų planų
patvirtinimo. Panašiai turbūt svarstė ir apaštalas Paulius iki atsivertimo. Tačiau
sutikęs kelyje į Damaską Jėzų, galiausiai užduoda klausimą: „Viešpatie, ką nori,
kad daryčiau?“
Ar Dievas gali norėti man mažiau, negu aš pats? Ar Dievas iš manęs tikisi
mažiau, negu aš? Tikrai ne! Jėzus ateina ne tam, kad padalintų turtą tarp mūsų.
Jis nori pasidalinti didžiausiu savo lobiu – Tėvo meile ir Dangaus karalyste.
Dievas kviečia kiekvieną iš mūsų dalyvauti įgyvendinant Jo didįjį planą ir
šiandien klausia, ar sutiksime. Ar išdrįsi iš tiesų Dievo paklausti: „Viešpatie, ką
nori, kad daryčiau?“

UŽDUOTIS GRUPELĖSE ARBA DISKUSIJA
Ilga kelionė
Priemonės: popieriaus lapai, rašymo priemonės.
Kiekvienas dalyvis gauna po lapą popieriaus ir rašymo priemonę. Paprašykite
dalyvių įsivaizduoti, kad jų šeima kitą vasarą pakviesta dalyvauti ilgai trunkančioje
kelionėje. Tris mėnesius jie keliaus po Aliaską. Kiekvienas šeimos narys gali pasiimti su
savimi po kuprinę. Keliaudami jie gaus visų reikalingų daiktų (maisto, vaistų, palapinių,
miegmaišių, gėrimų, puodą ir pan.). Šeimos bus jungiamos į grupeles po tris šeimas, o
iš viso keliaus maždaug dvidešimt žmonių ir vienas patyręs vadovas. Dalyvių užduotis
– sudaryti sąrašą dešimties svarbiausių daiktų, kuriuos jie norėtų pasiimti kuprinėje
į kelionę, nes iš namų išvažiuoja ilgam laikui. Leiskite dalyviams 10–15 minučių po
vieną pasvarstyti ir susirašyti daiktus. Po to grupelėmis jie gali aptarti, kas ką pasirinko.
Paprašykite žvaigždute pažymėti tris svarbiausius daiktus. Po to dalyviai vėl grupelėse
aptaria savo pasirinkimą ir paaiškina, kodėl tie daiktai yra tokie svarbūs.
Aptarimas:

•
•

Kas nutinka žmonėms, kurie nesugeba nuspręsti, kas gyvenime svarbiausia?
Ar galvojai tik apie savo poreikius, ar svarstei ir apie kitus šeimos narius?
Ar prisimeni, kaip nusprendei kažką išmesti?

EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS
Popiežius Pranciškus, kviesdamas džiugiai išgyventi Evangeliją, parašė
Bažnyčiai, t. y. mums visiems ir kiekvienam, nuostabų dokumentą Evangelii
Gaudium – „Evangelijos džiaugsmas“. Čia pateikta trumpa citata, kuri gali
mums padėti įgyvendinti Jėzaus žinią.
Gyvenimas stiprėja dovanojamas ir silpnėja, kai izoliuojamasi ir patogiai
įsitaisoma. Iš tiesų, gyvenimu labiausiai mėgaujasi tie, kurie palieka saugų
krantą ir ima degti užduotimi duoti gyvenimą kitiems (EG, 10).

MISIJA KASDIENYBĖJE
(pasirinkti pagal jaunuolių amžių, poreikį ir galimybes ar sugalvoti savo užduotis):

1. įsipareigokite pasiruošimo programos metu vesti dienoraštį ir jame pasižymėti,
kaip sekasi vykdyti misiją;
2. iki kito susitikimo stenkitės būti džiugiu kiekvieną dieną net ir sunkiomis
akimirkomis ir stebėkite, kaip keičiasi aplinkinių reakcija bei Jūsų elgsena. Iš
„Evangelijos džiaugsmo“ ištraukos išsirinkite įkvepiantį sakinį ir turėkite jį nuolat su
savimi, kad prisireikus prisimintumėte. Užsirašykite į dienoraštį pastabas, kaip sekasi, ir
pasidalinkite jomis kitame susitikime;
3. suraskite savo aplinkoje tikinčių žmonių, nuo kurių sklinda džiaugsmas, ir
paimkite iš jų interviu (galima nufilmuoti ir kito užsiėmimo metu peržiūrėti),
pateikdami klausimus: kada jie jaučiasi laimingi? Kaip tikėjimas daro juos džiugiais? Ką
darė, kad suprastų, kuo Dievas nori jiems būti?
4. jei grupėje yra kuriančių jaunuolių (piešia, eiles rašo ar kuria muziką), galima
pakviesti juos atlikti kūrybinį darbą „Dievas. Lūkesčiai. Aš. Džiaugsmas“, kurį pristatytų
kito susitikimo metu.

Kodėl, Tavo manymu, taip sunku išskirti, kas svarbiausia?
Pamąstyk, kada gyvenime svarbu išskirti prioritetus.
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APLINKOS PARUOŠIMAS

PASISVEIKINIMAS

susitikimas

2

Pasveikinkite susirinkusius grupelės dalyvius, ypač tuos, kurie atėjo pirmą kartą.
Priminkite ankstesnio susitikimo temą.
Pakvieskite dalyvius trumpai pasidalinti, kaip sekėsi įgyvendinti pasirinktą misiją.

2

susitikimas

KAIP ATPAŽINTI SAVO
TALENTUS

Pakvieskite dalyvauti šiame susitikime apie talentų atradimą.

ĮVADINĖ UŽDUOTIS
Atradimas!
Priemonės: degtukų dėžutė kiekvienam dalyviui.
Visi stovi ratu, kiekvienas turi po degtukų dėžutę. Skaitomas tekstas (pateiktas po
žaidimo instruktažu). Kai tik žaidėjas ką nors suvokia ar sugalvoja, uždega degtuką. Jei
mintis svarbi ir reikšminga, degtukui degti leidžia ilgiau. Jei atradimas ne toks svarbus,
trumpiau. Paskui galima nieko nekomentuoti, o jei norima – paaiškinti visiems.
Skaitant tekstą – patariama neskubėti. DĖMESIO!!! SVARBU PASIRŪPINTI
SAUGUMU, – UŽDUOTĮ ATLIKTI TEN, KUR NEKILTŲ GAISRO PAVOJUS.
Tekstas
Senai senai gyveno žmogus, kuris turėjo tris sūnus ir juos labai mylėjo. Pats buvo
kilęs iš nepasiturinčios šeimos, tačiau dėl savo išminties ir darbštumo sugebėjo
sukaupti nemažą turtą ir įsigyti derlingą ūkį.
Sulaukęs žilo plauko ėmė svarstyti, kaip padalyti palikimą savo sūnums. Vieną
dieną, kai jau buvo visai senas ir pasiligojęs, nusprendė išbandyti, kuris iš jo sūnų pats
sumaniausias.
Pakvietė tris sūnus prie savo lovos galvūgalio.
Davė kiekvienam po penkis skatikus ir paprašė nupirkti kažką, kas pripildytų jo
tuščią, plikomis sienomis kambarį.
Sūnūs paėmė pinigus ir išėjo įvykdyti tėvo norą.
Vyriausias sūnus pamanė, kad tai visai lengva. Nuėjo į turgų ir nupirko šieno kuokštą
– pirmą po ranka pasitaikiusį daiktą. Antrasis sūnus minutėlę svarstė. Išvaikščiojęs visą
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susitikimas

Susitikimo patalpoje galite išdėlioti daug supakuotų „dovanų“.

2

Jaunėlis ilgai galvojo, ką daryti. „Koks gi daiktas, tekainuojantis penkis skatikus, galėtų
užpildyti kambarį?“, – savęs klausė. Galiausiai ilgas valandas laužęs galvą, atrado tai, kas
jam tiko. Jo veidas nušvito džiugesiu. Nužingsniavo į šoninėje gatvelėje pasislėpusią
nedidelę krautuvėlę ir už penkis skatikus nupirko žvakę ir degtuką. Grįždamas namo
jautėsi laimingas ir spėliojo, ką gi nupirko jo broliai.
Kitą dieną trys sūnūs susirinko tėvo kambaryje. Kiekvienas atsinešė savo dovaną,
turėjusią pripildyti kambarį. Pats pirmasis į priekį žengė vyriausias sūnus ir paskleidė
ant žemės šieną, tačiau, deja, šienas užpildė tik vieną kambario kampą. Antrasis sūnus
parodė plunksnas: jos buvo išties dailios, tačiau užpildė tik du kambario kampus.
Tėvas labai nuliūdo dėl savo vyresnėlių pasirinkimo.
Tada kambario vidury atsistojo jauniausiasis sūnus. Visi sužiuro į jį klausiančiu
žvilgsniu: „Ką jis nupirko?“
Vaikinas degtuku uždegė žvakę ir nuo tos vienintelės liepsnos pasklidusi šviesa
užliejo visą patalpą.
Visi nusišypsojo.
Jauniausiojo sūnaus dovana nudžiugino senolį tėvą. Paliko jam visą savo žemę
ir santaupas, nes suprato, kad šis sūnus buvo pakankamai sumanus, jog tinkamai
panaudotų gautą turtą ir išmintingai pasirūpintų savo broliais.
Šiandien savo šypsena tu gali apšviesti pasaulį. Ir tai nieko nekainuoja.
[Bruno Ferrero pasakojimas „Sumaniausias sūnus“ iš knygos „365 trumpi pasakojimai
sielai“, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, p. 122–123.]

KOMENTARAS
Šiandienos tema yra apie talentų atpažinimą. Mes talentais vadiname tam
tikrus, dažniausiai išskirtinius sugebėjimus, tačiau žodis „talentas“ Šventajame
Rašte žymi masės vienetą. Talentais buvo sveriamas auksas ir sidabras, taigi –
matuojamas turtas.
Žmogus, kuris prašo Jėzų padalinti palikimą, turbūt savo širdyje išgyvena, kad jo
brolis turi viską ir gavo dar daugiau, o štai jis – neturėjo nieko ir vėl negavo nė
mažiausios dalies. Iš Evangelijos ištraukos negalime nieko pasakyti apie tai, ar šis
žmogus turėjo savo namą, savo laukų, savo gyvulių ar savo verslą, ar užsiėmė
kokiu amatu, ar turėjo kokių nors gebėjimų (na, tik aišku, kad galėjo rišliai
kalbėti).
Bet ar tikrai jis nieko neturėjo? Turėjo tėvus (kas gi būtų palikę palikimą), turėjo
brolį (pats jį įvardino)... Bet kažko trūko... Turbūt jam trūko vieno svarbiausių
talentų – turtų – santykio su savo artimaisiais – buvimo tikru sūnumi ir tikru
broliu. Šeimoje turbūt pirmiausiai galime imti pažinti save per santykį su savo
tėvais ir broliais, seserimis. Imame pažinti, kas esame ir ką gebame.
Esame kviečiami atnaujinti savo santykius su artimaisiais, būti tikrais sūnumis
ir dukterimis, broliais ir seserimis. Na, o jeigu ryžtamės leistis į buvimo Dievo
vaikais nuotykį, būkime pasiruošę atrasti naujus talentus ryšyje su Dievu. Mūsų
Dangiškasis Tėvas geriausiai mus pažįsta.

UŽDUOTIS GRUPELĖSE ARBA DISKUSIJA
Jeigu...

DIEVO ŽODIS

Priemonės: maži lapeliai, rašymo priemonės kiekvienam dalyviui.

Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi
apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto.“ Jis pasakė jiems palyginimą: „Vieno
turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių“ (Lk 12, 15–16).

Kiekvienas jaunuolis raštu lapelyje parašo trūkstamas sakinio dalis:

»» jeigu reikėtų įvardinti talentą, kurį turiu, tai būtų .......... (įvardina savo talentą), nes
........ (parašo, kodėl pasirinko šį talentą).

»» jeigu galėčiau rinktis talentą, norėčiau rinktis ......... (įvardina, kokį talentą
pasirinktų), nes ........ (įvardina, kodėl būtent tokį talentą).

FILMUOTI LIUDIJIMAI

Visi apibendrindami aptaria grupės talentus, padiskutuoja, kuo išsakyti talentai yra
naudingi ir ar lengva juos atpažinti.
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susitikimas

turgų ir apieškojęs visas parduotuves, nupirko labai gražių plunksnų.

2

•
•
•
•

Ar buvo lengva atpažinti savo talentą? Kaip jį atpažinai?
Kaip šiuos talentus panaudoji kasdienybėje?
Kokį talentą norėtum įgyti?
Ar įmanoma įgyti talentų, kurių neturi?

»» kalbėkis su draugais;
»» kalbėkis su Dievu;
3. kito susitikimo metu pasidalinkite, kaip tai pavyko, ką atradote, supratote
naujo apie save;
4. dienoraštyje pasižymėkite, kaip sekasi vykdyti misiją.
LJD 2015 MALDA

EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS
Dievas, vienintelis likęs nekontroliuojamas ir nemanipuliuojamas, atrodo
netgi pavojingas, nes kviečia žmogų pilnatviškai save įgyvendinti ir niekam
nevergauti. <…> Daug krikščionių paskiria gyvenimą meilei: daugybei
žmonių padeda gydytis arba ramiai numirti laikinosiose ligoninėse;
neturtingiausiose pasaulio vietovėse lydi įvairių priklausomybių vergais
tapusius žmones; atsiduoda vaikų ir jaunuolių auklėjimui; rūpinasi
visų paliktais pagyvenusiais žmonėmis; stengiasi perteikti vertybes
priešiškoje aplinkoje; įkvėpti žmogumi tapusio Dievo, daugybe kitų būdų
pasiaukojamai rodo meilę žmonijai (EG 57, 76).

MISIJA KASDIENYBĖJE
(pasirinkti pagal jaunuolių amžių, poreikį ir galimybes ar sugalvoti savo užduotis):

1. sudarykite savo šeimos narių talentų žemėlapį (parašę šeimos nario vardą,
išvardinkite, ką jis daro nuostabiausiai; tada kitas šeimos narys ir t. t), pakabinkite jį
matomoje vietoje, pvz., ant šaldytuvo durelių, kad visi šeimos nariai galėtų džiaugtis
kartu vieni kitų sugebėjimais;

2. užsirašykite Theresos Cleary patarimus, ką daryti, kad atpažintumėte savo
talentus ir, pasikabinę matomoje vietoje, nuolat tai prisiminkite:

»» nelygink savęs su kitais;
»» Dievas sukūrė Tave iki gimimo;
»» prisimink, kad vidinis augimas yra procesas;
»» teisingai reaguok į savo trūkumus;
»» visiškai išnaudok savo sugebėjimus;
»» nusibrėžk realius tikslus;
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Klausimai diskusijai:

2

1

SUSITIKIMAS

2

LŪKESČIAI

SUSITIKIMAS

KAIP ATPAŽINTI SAVO TALENTUS

DIEVO ŽODIS

DIEVO ŽODIS

Vienas iš minios jam tarė: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi
palikimą.“ Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“ (Lk 12, 13–14).

Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo
gyvybė nepriklauso nuo turto.“ Jis pasakė jiems palyginimą: „Vieno turtingo žmogaus
laukai davė gausų derlių“ (Lk 12, 15–16).

Šiandien aš išgirdau, supratau, sužinojau

Šiandien aš išgirdau, supratau, sužinojau

EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS
EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS
Popiežius Pranciškus, kviesdamas džiugiai išgyventi Evangeliją, parašė Bažnyčiai, t. y. mums
visiems ir kiekvienam, nuostabų dokumentą Evangelii Gaudium – „Evangelijos džiaugsmas“.
Čia pateikta trumpa citata, kuri gali mums padėti įgyvendinti Jėzaus žinią.
Gyvenimas stiprėja dovanojamas ir silpnėja, kai izoliuojamasi ir patogiai įsitaisoma.
Iš tiesų, gyvenimu labiausiai mėgaujasi tie, kurie palieka saugų krantą ir ima degti
užduotimi duoti gyvenimą kitiems (EG, 10).
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Dievas, vienintelis likęs nekontroliuojamas ir nemanipuliuojamas, atrodo netgi
pavojingas, nes kviečia žmogų pilnatviškai save įgyvendinti ir niekam nevergauti. <…>
Daug krikščionių paskiria gyvenimą meilei: daugybei žmonių padeda gydytis arba
ramiai numirti laikinosiose ligoninėse; neturtingiausiose pasaulio vietovėse lydi įvairių
priklausomybių vergais tapusius žmones; atsiduoda vaikų ir jaunuolių auklėjimui;
rūpinasi visų paliktais pagyvenusiais žmonėmis; stengiasi perteikti vertybes priešiškoje
aplinkoje; įkvėpti žmogumi tapusio Dievo, daugybe kitų būdų pasiaukojamai rodo
meilę žmonijai (EG 57, 76).
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APLINKOS PARUOŠIMAS
Susitikimo erdvėje galima paruošti dvi tris krūveles su įvairiais daikčiukais, šalia
kiekvienos prikabinti lapą su klausimu „Kam galima tai panaudoti?“. Besirenkantys
jaunuoliai gali parašyti savo pasiūlymus, tuomet įvade galite juos paminėti.

PASISVEIKINIMAS
Priminkite ankstesnio susitikimo temą.

3

susitikimas

TALENTŲ
NAUDOJIMAS GERAM

Pakvieskite dalyvius trumpai pasidalinti apie tai, kaip sekėsi įgyvendinti pasirinktą misiją.
Pakvieskite dalyvauti šiame susitikime apie talentų naudojimą.

ĮVADINĖ UŽDUOTIS
Grupės talentų portretas
Priemonės: didelis popieriaus lapas, spalvoti rašikliai / pieštukai / flomasteriai.
Dideliame lape nupiešiamas kuo didesnis žmogaus kūno kontūras. Ties širdimi
nupiešiamas simbolis. Prisimindami prieš tai vykusį užsiėmimą, kiekvienas pagalvoja,
kokį talentą turi ir kaip jį naudoja geram. Tai užrašo ant įvairių kūno dalių skirtingomis
spalvomis, pavyzdžiui:
ant kojos: „Turiu talentą šokti – galiu pamokinti nemokantįjį“;
ant liežuvio: „Esu iškalbingas bei galiu užtarti mažesnį“ ir pan.
Kai visi surašo, kokius talentus turi, kita spalva pažymima apie kokius talentus
kiekvienas svajoja ir kaip juos panaudotų geram.

DIEVO ŽODIS
Jis pradėjo sau vienas svarstyti: „Ką čia man dabar padarius? Neturiu kur sukrauti
derliaus.“ Galop jis tarė: „Štai ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos
didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. Tada tarsiu savo sielai:
mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk
ir linksmai pokyliauk!“ O Dievas jam tarė: „Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta
tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?“ Taip yra tam, kas krauna turtus, bet
nesirūpina tapti turtingas pas Dievą (Lk 12, 17–21).
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3

Pasveikinkite susirinkusius grupelės dalyvius, ypač tuos, kurie atėjo pirmą kartą.

3

FILMUOTI LIUDIJIMAI

tai talentas? Grupės vadovas taip pat turi išsakyti savo pastebėjimus.

3

susitikimas

Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių ir mažai naudos: „Kvaily, dar
šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?“ Jėzus
šiandien kalba apie kitokį tapimą turtingu – turtingu pas Dievą.
Kiekvieną iš mūsų Dievas jau apdovanojo dideliu turtu – visais tais ryšiais,
kuriuos turime pirmiausiai su savo šeima, artimaisiais, draugais, mokytojais,
bendruomenės nariais ar „netyčia“ sutinkamais žmonėmis. Būdami su kitais
pažįstame savo gebėjimus – kalbėti, klausyti, padėti, pralinksminti...
Apaštalas Paulius rašo, kad Dievas mus apdovanojo skirtingomis dovanomis
(žr. 1 Kor 12, 4–11), tačiau jos yra skirtos ne mums patiems, jų negalima
susandėliuoti, iš jų negalima krautis vien sau naudos. Dievas apdovanoja mus
dėl viso Kristaus Kūno – Bažnyčios – gerovės.
Kaip tai suprasti? Jei turiu daug jėgų, esu stiprus, tai tam, kad kažkam padėčiau
pakelti jam per sunkią naštą. Jei turiu balsą giedoti, tai tam, kad savo giesme
ar daina paguosčiau kažkieno širdį. Jei moku gerai skaičiuoti, tai tam, kad
gėriai būtų teisingai padalinti tiems, kurie suskaičiuoti negali. Jei turiu silpnumo
dovaną, tai tam, kad kažkas išmoktų mylėti... Šį sąrašą galite toliau tęsti patys
ir pamatysite, jog kiekvieno dovana yra būtinai kažkam reikalinga ir jei jūs jos
tinkamai nepanaudosite, kažkas liks nuskriaustas.
Jėzus kviečia mus dalintis savo dovanomis kasdien su tais, kurie yra šalia.
Jis nenori, kad palaidotume savo talentus, bet leistume juos į apyvartą ir jie
atneštų pelną Danguje.

Kas pradeda nepasitikėdamas, tas jau yra pralaimėjęs pusę mūšio ir
užkasa savo talentus. Net ir skausmingai suvokiant savo trapumą, būtina
žengti pirmyn nepasiduodant ir neužmirštant to, ką Viešpats yra pasakęs
šventajam Pauliui: „Gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai
pasireiškia silpnume“ (2 Kor 12, 9) (EG 85).

MISIJA KASDIENYBĖJE
(pasirinkti pagal jaunuolių amžių, poreikį ir galimybes ar sugalvoti savo užduotis):

1. aptarkite, kaip kiekvienam sekėsi geriau pažinti save, pasidalinkite kokius talentus
atradote;

2. įvertinę, kokius talentus turi visi grupės nariai, suorganizuokite renginį vaikų
globos namuose, senelių namuose, ligoninėje ar parapijos bendruomenei (pagal
gyvenamos vietovės ypatumus ir galimybes), pasveikinkite juos savo rankų gamybos
darbeliais (iškeptomis bandelėmis ar sausainiais, numegztomis kojinėmis, šaliku ar
pirštinėmis ir pan.), eilėmis, giesmėmis ar dainomis, rateliais ir pan. Stenkitės, kad
kiekvieno dovana, gauta iš Dievo, būtų panaudota tapti turtingu pas Jį.
Padrąsinimas: „Gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia
silpnume“ (2 Kor 12, 9);

3. dienoraštyje pasižymėkite, kaip sekasi vykdyti misiją.
LJD 2015 MALDA

UŽDUOTIS GRUPELĖSE ARBA DISKUSIJA
Išvaduota pilis
Priemonės: ilga virvė, raiščiai akims užrišti kiekvienam dalyviui.
Priešas užpuolė pilį, įsibrovė į vidų, visą būrį surišo viena virve, virvę visaip supainiojo,
suvyniojo ir paliko visus surištuosius tamsiame rūsyje be langų, be šviesos (ant akių
užrišami raiščiai). Dabar pilis jau išlaisvinta ir jūs visi turite tamsoje atsinarplioti. Kai
išsinarpliojama, susėdama trumpai diskusijai: kaip panaudojau savo talentus šioje
situacijoje? Ar atradau talentą, kurio anksčiau nebuvau pastebėjęs (-usi)? Jei taip, koks
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EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS

KOMENTARAS

3

APLINKOS PARUOŠIMAS
Susitikimo erdvėje išdėliokite įvairių matavimo priemonių: liniuočių, svarstyklių ir pan.

PASISVEIKINIMAS
Pasveikinkite susirinkusius grupelės dalyvius, ypač tuos, kurie atėjo pirmą kartą.
Priminkite ankstesnio susitikimo temą.

4

susitikimas

MAXIMUMAS

Pakvieskite dalyvauti šiame susitikime apie tai, kas mums svarbiausia.

ĮVADINĖ UŽDUOTIS
Gero gyvenimo sąmata
Priemonės: A5 formato lapeliai, rašymo priemonės kiekvienam dalyviui, smeigtukai
ar virvutė ir sąvaržėlės.
Lapo kairėje pusėje būreliai (po 3-4 asmenis) surašo visa, ko reikėtų, kad būtų galima
laimingai, sėkmingai gyventi, kai tau 21–22 m. ir nesi priklausomas nuo tėvų, pvz.: dėl
valgio, buto, drabužių, kelionių...
Dešinėje lapo pusėje surašo, kiek kiekvienas dalykas per mėnesį kainuoja (telefonas,
autobusas / traukinys, vaistai, valgis...).
Apskaičiuojamos metinės išlaidų sumos, užrašomos dideliais skaičiais ir pakabinama.

DIEVO ŽODIS
Tada Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Todėl aš jums sakau: per daug nesirūpinkite
gyvybe, ką valgysite, nė savo kūnu, ką vilkėsite. Gyvybė svarbesnė už maistą, o
kūnas už drabužį“ (Lk 12, 22–23).

FILMUOTI LIUDIJIMAI
KOMENTARAS
Galima būtų atlikti eksperimentą: vieną savaitę registruoti, kiek laiko skiriame
vieniems ar kitiems dalykams. Greičiausiai pamatysime, jog daugiausiai valandų
tenka miegui, valgymui, darbui, mokslams...
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Pakvieskite dalyvius trumpai pasidalinti apie tai, kaip sekėsi įgyvendinti pasirinktą misiją.

4

Tačiau per istoriją mes sutinkame ne vieną žmogų, kurie yra tarsi išsilaisvinę
iš būtinų poreikių, pavyzdžiui, Motina Teresė. Ji išėjo į Kalkutos gatves
nežinodama, kur teks nakvoti, rankose turėdama lagaminėlį, kuriame buvo
antras saris (indiškas drabužis) ir keli pinigėliai. Jos meilė Dievui buvo didesnė
už viską. Ji sekė paskui Tą, kurį atpažino didžiausiuose gatvės vargšuose,
mirštančiuosiuose, sergančiuose, našlaičiuose, pabėgėliuose, vienišuose... Ji atrado
didįjį poreikį – mylėti – ir jį įgyvendino savo gyvenime. Jos pavyzdžiu Jėzų seka
daugybė žmonių pasaulyje.
Šiandien Jėzus ragina pažvelgti į savo širdis ir atpažinti jose glūdintį didžiausią
poreikį. Kas yra Tavo širdyje?

6. Norinčiuosius vadovas gali pakviesti, kad šie paaiškintų savo piešinius ir pasakytų,
ką jie suprato, įžvelgė bendrame darbe. Galima klausinėti apie simbolius, jų reikšmę,
tačiau nepradėkite diskusijų apie dalyko esmę, vertę.
EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS
Būtent tai tikrasis gydymas, nes santykio su kitais būdas, kuris, užuot
nuodijęs, tikrai gydo, yra mistinė, kontempliatyvioji brolybė, mokanti išvysti
sakralinę artimo didybę, atrasti Dievą kiekviename žmoguje, pakelti bendro
gyvenimo naštą laikantis įsikibus į Dievo meilę, atverti širdį dieviškajai
meilei, kad laimės kitam būtų siekiama taip, kaip to siekia gerasis Tėvas. Čia
ir dabar, taip pat ten, kur kaimenė maža (plg. Lk 12, 32), Viešpaties mokiniai
pašaukti gyventi kaip bendruomenė, kuri yra žemės druska ir pasaulio
šviesa (plg. Mt 5, 13–16) (EG 92).

MISIJA KASDIENYBĖJE
UŽDUOTIS GRUPELĖSE ARBA DISKUSIJA

(pasirinkti pagal jaunuolių amžių, poreikį ir galimybes ar sugalvoti savo užduotis):

Maximumas

1. suraskite savo aplinkoje tikinčių, įvairiose aplinkose dirbančių ar gyvenančių

Priemonės: spalvoti pieštukai / flomasteriai ir po didesnį (A3) popieriaus lapą, virvelė,
sąvaržėlės.

1. Popieriaus lapas padalijamas per pusę ir kiekvienoje pusėje nubraižoma po tris
langelius. Vardo užrašyti nereikia.

2. Kairėje pusėje esančiuose langeliuose kiekvienas per 5–8 min. nupiešia (nebūtinai
meniškai):

»» Ką esu padaręs, kad pasaulis taptų gražesnis ir geresnis?
»» Ką norėčiau patobulinti, pakeisti savo gyvenime?
»» Kuo labai didžiuojuosi?

žmonių, kurie turi neįprastą talentą, pvz.: sugeba nuostabiai tave išklausyti, daug savęs
atiduoda padėdami stokojantiems, yra nuostabus brolis ar sesuo ir pan., ir apklauskite
(galima nufilmuoti ir kito užsiėmimo metu peržiūrėti), pateikdami klausimus: ką
jiems reiškia tai sugebėti? Kaip jie atrado šį talentą? Kaip Dievas padeda neužkasti šio
talento?

2. dienoraštyje pasižymėkite, kaip sekasi vykdyti misiją.
LJD 2015 MALDA

3. Asmeniniai lapai sukabinami – vyksta paroda.
4. Visi iš eilės apžiūri piešinius ir išsirenka tuos, kurie labiausiai patinka (taip
sudaromos žaidėjų poros).

5. Per 10 minučių žaidėjas savo lapo dešinėje, trijuose langeliuose, nupiešia
simbolius, kurie reikštų, ką jis suprato apie savo porininko siekiamybę, vertybes ir
nuostatas.
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susitikimas

4

susitikimas

Taip, maistas ir poilsis svarbu – tik pavalgę ir tinkamai pailsėję galime imtis
kitų darbų. Bet ką gi turi galvoje Jėzus, kai sako, kad nesirūpintume nei maistu,
nei drabužiu, kai perspėja, kad sekantiems Juo gali nebūti kur galvos priglausti,
o ir persekiojimų greičiausiai nebus išvengta. Jei žvelgsime paprastu žmogišku
žvilgsniu, tai klausytis ir daryti taip, kaip ragina Jėzus, regis, visiškai neįmanoma.

4

3

SUSITIKIMAS

TALENTŲ NAUDOJIMAS GERAM

4

SUSITIKIMAS

MAXIMUMAS

DIEVO ŽODIS

DIEVO ŽODIS

Jis pradėjo sau vienas svarstyti: „Ką čia man dabar padarius? Neturiu kur sukrauti
derliaus.“ Galop jis tarė: „Štai ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos
didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. Tada tarsiu savo sielai: mano
siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai
pokyliauk!“ O Dievas jam tarė: „Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės.
Kam gi atiteks, ką susikrovei?“ Taip yra tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti
turtingas pas Dievą (Lk 12, 17–21).

Tada Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Todėl aš jums sakau: per daug nesirūpinkite
gyvybe, ką valgysite, nė savo kūnu, ką vilkėsite. Gyvybė svarbesnė už maistą, o kūnas
už drabužį“ (Lk 12, 22–23).

Šiandien aš išgirdau, supratau, sužinojau

Šiandien aš išgirdau, supratau, sužinojau

EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS
EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS
Kas pradeda nepasitikėdamas, tas jau yra pralaimėjęs pusę mūšio ir užkasa savo talentus.
Net ir skausmingai suvokiant savo trapumą, būtina žengti pirmyn nepasiduodant ir
neužmirštant to, ką Viešpats yra pasakęs šventajam Pauliui: „Gana tau mano malonės, nes
mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume“ (2 Kor 12, 9) (EG 85).

30

Būtent tai tikrasis gydymas, nes santykio su kitais būdas, kuris, užuot nuodijęs, tikrai
gydo, yra mistinė, kontempliatyvioji brolybė, mokanti išvysti sakralinę artimo didybę,
atrasti Dievą kiekviename žmoguje, pakelti bendro gyvenimo naštą laikantis įsikibus į
Dievo meilę, atverti širdį dieviškajai meilei, kad laimės kitam būtų siekiama taip, kaip to
siekia gerasis Tėvas. Čia ir dabar, taip pat ten, kur kaimenė maža (plg. Lk 12, 32), Viešpaties
mokiniai pašaukti gyventi kaip bendruomenė, kuri yra žemės druska ir pasaulio šviesa
(plg. Mt 5, 13–16) (EG 92).
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APLINKOS PARUOŠIMAS
Susitikimo erdvėje iškabinkite paveikslus su vertingais dalykais: brangakmeniais,
juvelyriniais dirbiniais, prabangiais automobiliais, naujausia technika ir pan.

PASISVEIKINIMAS
Pasveikinkite susirinkusius grupelės dalyvius, ypač tuos, kurie atėjo pirmą kartą.
Priminkite ankstesnio susitikimo temą.
Pakvieskite dalyvius trumpai pasidalinti apie tai, kaip sekėsi įgyvendinti pasirinktą misiją.

5

susitikimas

susitikimas

AŠ VERTINGAS

ĮVADINĖ UŽDUOTIS
Vertingas asmuo
Priemonės: liniuotas popierius, rašikliai.
Kiekvienas grupelės narys gauna liniuoto popieriaus lapą, kurio viršuje užrašo: „Aš,
(vardas), esu vertingas asmuo, nes...“. Lapeliai siunčiami ratu, kiekvienas parašo sakinio
tęsinį, turėdamas galvoje ant lapo pasirašiusį asmenį. Kai lapai sugrįžta savininkams,
kiekvienas iš eilės garsiai perskaito, kas užrašyta.

DIEVO ŽODIS
Pasižiūrėkite į varnus. Jie nesėja ir nepjauna, neturi nei sandėlių, nei kluonų, bet
Dievas juos maitina. Jūs nepalyginti vertesni už paukščius! (Lk 12, 24).

FILMUOTI LIUDIJIMAI
KOMENTARAS
Kalbėjome apie talentus – dovanas, kurias Dievas mums suteikė. Sakėme, jog
jos yra mums duotos dėl kitų. O kaip gi mes patys? Kas mes esame Dievui? Jėzus
sako: „Jūs nepalyginti vertesni už paukščius!“
Turbūt visiškai suvokti tiesą, jog Dievui mes esame visi lygiai vertingi, mums labai
sunku, nes žemiškoje tikrovėje, tarpusavio santykiuose retai galime išgyventi tokį
vertinimą. Labai dažnai esame lyginami vieni su kitais, ir patys save lyginame.
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susitikimas

5

Pakvieskite dalyvauti šiame susitikime apie mūsų vertingumą.

5

Bet Dievas daro ne taip. Jis sako: „Aš įrėžiau tavo vardą savo delne... tu esi
man brangus ir mylimas...“ (plg. Iz 49, 15–16; 43, 1–5). Dievas pasirenka mus
tokius, kokie esame, nes Jis myli. Kad mus mylėtų, Jam nereikalingi jokie mūsų
pasiekimai. Mes esame, nes Dievas mus myli. Jei Jis nemylėtų, mūsų nebūtų.
Gali būti, jog norėsis prieštarauti šioms mintims, nes tenka susidurti su daug
skausmo ir sunkumų gyvenime. Kaipgi galime būti kilę iš Dievo meilės, jei taip
kenčiame, jei tenka patirti tiek netiesos?! Šį klausimą reikia užduoti priešais
Nukryžiuotą Jėzų... Patiri skausmą ir kančią? Gali būti panašus į Jėzų kaip niekas
kitas, tik čia nesustok! Tapsi panašus į Jėzų, jei bandysi šiandien mylėti labiau,
negu vakar... Taip po truputėlį Jo žaizdose pamatysi savo žaizdas. Jėzaus žaizdos
liko ir Jam prisikėlus kaip Jo atpažinimo ženklas, kaip ženklas, kad Prisikėlimas
tikras.
Esame nepalyginti vertesni už paukščius – verti paties Dievo gyvenimo.
Ar tuo tiki?

EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS
Dar kartą primygtinai sakau: Dievas nenuilsdamas atleidžia, tiktai
mes pailstame prašyti jo pasigailėjimo. Tas, kuris paragino atleisti
„septyniasdešimt septynis kartus“ (Mt 18, 22), mums yra pavyzdys: jis
atleidžia septyniasdešimt septynis kartus. Kartkartėmis jis nešasi mus ant
savo pečių. Niekas negali iš mūsų atimti šios begalinės ir nepajudinamos
meilės suteikto kilnumo. Savo švelnumu, kuris niekada nenuvilia ir visada
sugrąžina džiaugsmą, jis įgalina mus pakelti galvą ir pradėti iš naujo.
Nebėkime nuo Jėzaus prisikėlimo, niekada ne¬nuleiskime rankų, kad ir kas
nutiktų. Niekas negali pranokti jo gyvenimo, akinančio mus žengti pirmyn!
(EG 3).

MISIJA KASDIENYBĖJE

UŽDUOTIS GRUPELĖSE ARBA DISKUSIJA

1. Vidinė peržvalga „Gyventi kitų gerovei“:

Geroji piramidė

»» Ar save suvokiu kaip žmogų, gyvenantį bendruomenėje, visuomenėje?
»» Ar suvokiu, kad bendrijoje galiu išbandyti savo jėgas ir gabumus?
»» Ar mąstau, meldžiuosi, kalbu tik tardamas (-a) „aš“, ar ir „mes“?
»» Ar sugebu drauge su kitais džiaugtis, liūdėti, kartu viltis?
»» Ar turiu noro bendradarbiauti su žmonėmis?
»» Ar savo aplinkoje palieku erdvės augti kitam?
»» Ar matau, pastebiu, priimu kitą? Leidžiu išsikalbėti?
»» Ar kitiems primetu savo pažiūras, laikyseną, tvarką?
»» Ar atkreipiu dėmesį į kitų norus bei siūlymus?
»» Ar būnu nepatenkintas (-a), kai kiti nusprendžia ne taip, kaip aš norėčiau?
»» Ar tarp žmonių tiesiu tiltus ar juos sugriaunu?
»» Ar pasišalinu, kai kiti kreipiasi į mane arba ko nors manęs prašo?
»» Ar padedu žmonėms bėdoje?
»» Ar prisidedu prie bendruomenės, bendrijos gyvenimo?
»» Ar skiriu tam laiko, jėgų, išteklių?

Priemonės: popierius, rašikliai.
Kiekvienas nupiešia piramidę iš šešių kvadratų (langelių): vienas viršuje, du viduryje,
trys apačioje. Kiekviename langelyje įrašo po sakinį:

•
•
•

viršutiniame: „Man patinka Tavo elgesys“;
viduriniuose: „Pasitikiu Tavimi“ ir „Iš Tavęs mokausi“;

apatiniuose: „Gerbiu Tavo išmintį“, „Man atrodai malonus (-i)“, „Tave mėgstu ir
palaikau“.
Visi pakyla iš savo vietų. Sutikę žmogų, kuriam tinka vienas iš sakinių, to žaidėjo lape
pasirašo. Ir tol vaikšto ratu, kol apmąstys visas šešias savybes ir pasirašys lapuose tų,
kuriems sakiniai tinka. Pabaigoje peržvelgiamas savo lapas: ar daugiau surinkau parašų,
negu tikėjausi? Mažiau? Kodėl kitaip, negu (ar lygiai kaip) tikėjausi? Kas mane džiugina?
Kas skaudina? Koks mano elgesys grupėje iššaukė tokius atsiliepimus?
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susitikimas

5

susitikimas

(pasirinkti pagal jaunuolių amžių, poreikį ir galimybes ar sugalvoti savo užduotis):

5

»» Ar nusišalinu kiek galiu, kad man būtų ramiau?
»» Kodėl bendrauju su kitais? Dėl savęs ar ir dėl jų? Dėl naudos ar garbės? Ar tik

5

SUSITIKIMAS

AŠ VERTINGAS

todėl, kad nelikčiau vienas (-a)?

»» Ar turiu drąsos ginti mažiau pastebimus ir prislėgtus ir rinktis tiesą, teisingumą ir
artimo meilę?

»» Ar bijau prieš daugumą išreikšti savo nuomonę, kai reikėtų ir tiktų prabilti?
»» Ar aklai visiems pritariu, ar turiu savo nuomonę?
»» Ar laikausi savo nuomonės ir tada, kai tai gali man turėti neigiamų pasekmių?
»» Ar esu pasiruošęs (-usi) išklausyti priešingų nuomonių, pakeisti savąją, kai

DIEVO ŽODIS
Pasižiūrėkite į varnus. Jie nesėja ir nepjauna, neturi nei sandėlių, nei kluonų, bet
Dievas juos maitina. Jūs nepalyginti vertesni už paukščius! (Lk 12, 24).

Šiandien aš išgirdau, supratau, sužinojau

suvokiu, kad ji yra klaidinga?

2. Dienoraštyje pasižymėkite, kaip sekasi vykdyti misiją.

susitikimas

5

LJD 2015 MALDA

EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS
Dar kartą primygtinai sakau: Dievas nenuilsdamas atleidžia, tiktai mes pailstame prašyti
jo pasigailėjimo. Tas, kuris paragino atleisti „septyniasdešimt septynis kartus“ (Mt 18, 22),
mums yra pavyzdys: jis atleidžia septyniasdešimt septynis kartus. Kartkartėmis jis nešasi
mus ant savo pečių. Niekas negali iš mūsų atimti šios begalinės ir nepajudinamos meilės
suteikto kilnumo. Savo švelnumu, kuris niekada nenuvilia ir visada sugrąžina džiaugsmą,
jis įgalina mus pakelti galvą ir pradėti iš naujo. Nebėkime nuo Jėzaus prisikėlimo, niekada
ne¬nuleiskime rankų, kad ir kas nutiktų. Niekas negali pranokti jo gyvenimo, akinančio
mus žengti pirmyn! (EG 3).
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APLINKOS PARUOŠIMAS
Užsiėmimo erdvėje pakabinkite paveikslus su klaustukais, šauktukais, daugtaškiais.

PASISVEIKINIMAS
Pasveikinkite susirinkusius grupelės dalyvius.
Priminkite ankstesnio susitikimo temą.
Pakvieskite dalyvius trumpai pasidalinti apie tai, kaip sekėsi įgyvendinti pasirinktą misiją.

6

susitikimas

Pakvieskite dalyvauti šiame susitikime apie mūsų pašaukimą.

ĮVADINĖ UŽDUOTIS
Dievas mus pašaukė (mozaika)
Priemonės: seni žurnalai, laikraščiai, klijai, žirklės, A3 formato lapai.

PIRMINIS
PAŠAUKIMAS

Kiekvienas dalyvis iš žurnalų ir laikraščių iškarpų suklijuoja mozaiką apie save taip, kad
kitas žmogus galėtų ką nors apie jį sužinoti. Lapo apačioje paliekama šiek tiek laisvos
erdvės komentarams. Pabaigus, visi sukabina mozaikas apžiūrai (pvz.: smeigtukais, ant
virvutės sąvaržėlėmis ar pan.). Peržvelgus draugų mozaikas, pasirenkama kuri nors viena
(jaunuoliai pasiima ne savo, o kito asmens mozaiką). Gali pasižymėti laisvoje vietoje,
kokį pašaukimą įžvelgė mozaikoje. Kas nori – pasidalina mintimis su visais.

DIEVO ŽODIS
Kas gi iš jūsų galėtų savo rūpesčiu bent per sprindį prailginti sau gyvenimą?! Jei
tad jūs neįstengiate padaryti net mažmožio, tai kam rūpinatės kitais dalykais?
Įsižiūrėkite, kaip auga lelijos. Jos neverpia ir neaudžia. Bet sakau jums: nė
Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų
(Lk 12, 25-27).

FILMUOTI LIUDIJIMAI
KOMENTARAS
Šiandieninėje evangelijos ištraukoje Jėzus, regis, bando mums padėti pasijuokti iš
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susitikimas

6

susitikimas

Dievas kiekvieną iš mūsų pašaukė. Kaip? Kada? Kam? Kur? Kodėl?..

6

Svarbiausia tai, ar žinome, dėl ko darome tai, ką darome ir ar darome tai,
ką žmogus, būdamas žmogumi, daryti privalo. Būti žmogumi yra pirmas
pašaukimas, kurį gavome iš Dievo, kuris grindžia visus kitus pašaukimus.
Deja, dažnai girdime, kad būti žmogumi ir tai, kas yra žmogiška, yra silpna,
nuodėminga... Tačiau tikrasis naujasis žmogus yra Jėzus, ir į Jį panašiu tapti
kviečia Tėvas.
Jėzus Pilypo Cezarėjoje klausė mokinius, kuo Jį laiko žmonės ir patys mokiniai.
Jėzus darė viską, kad būtų pažintas kaip Tėvo, kuris pamilo žmones ir nori
jiems dovanoti gailestingumą, Sūnus. Jam nepatiko, kai minia norėjo Jį
paskelbti karaliumi, Jis nesutiko linksminti Erodo stebuklais ir pan. Šie dalykai
gal Jam būtų garantavę populiarumą, tačiau visiškai užmaskuotų tikrąją
Jėzaus misiją.

susitikimas

6

Esame kviečiami būti dangiškojo Tėvo sūnumis ir dukterimis, kurie dirba, ilsisi,
valgo, žaidžia, bendrauja, padeda, myli, meldžiasi, dainuoja, šoka, tyli, leidžiasi
į naujus iššūkius atiduodami save, visiškai pasitikėdami Dievu ir Jo valia
kiekvienai dienai.

•
•
•
•
•
•
•
•

Aš ilgiuosi...
Aš niekada nepamiršiu...
Aš pavargstu, kai...
Man labiausiai patinkantis užsiėmimas yra...
Man pasidaro liūdna, kai...
Blogiausia, ką žinau, yra...
Man labai gerai sekasi, kai...
Manau, kad mano pirminis pašaukimas yra...

Vėliau galima savo knygas paskaityti kitiems.

EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS
O Evangelija visada kviečia leistis į riziką susitinkant su kito veidu, su mums
iššūkius keliančiu fiziniu artumu, su kitų žmonių skausmu bei prašymais,
su užkrečiamu džiaugsmu nuolat būnant petys prie peties. Autentiškas
tikėjimas į įsikūnijusį Dievo Sūnų neatsiejamas nuo savęs dovanojimo, nuo
priklausomybės bendruomenei, nuo tarnavimo, susitaikinimo su kitų kūnu.
Dievo Sūnus savo įsikūnijimu mus pakvietė švelnumo revoliucijai (EG 88).
susitikimas

savęs pačių. Jis užduoda du klausimus: pirma, ar galime pasiilginti gyvenimą?
Sąžiningai turėtume atsakyti – ne. Antra, jei to negalime padaryti, kam
taip rūpinamės maistu, drabužiais, būstu, įvaizdžiu ir t. t.? Ar Jėzus nori, kad
sėdėtume rankas sudėję ir nieko neveiktume? Ne.

UŽDUOTIS GRUPELĖSE ARBA DISKUSIJA

MISIJA KASDIENYBĖJE

Knyga apie mane

(pasirinkti pagal jaunuolių amžių, poreikį ir galimybes ar sugalvoti savo užduotis):

Priemonės: baltas ir spalvotas A4 formato popierius, priemonės jiems susegti,
pieštukai / rašikliai / flomasteriai.
Sulenkę A4 formato lapus padarykite iš jų knygą. Iš išorės pridėkite spalvoto
popieriaus lapą ir lapus susekite. Tušinuku kiekvieno lapo apačioje parašomas
nebaigtas sakinys. Pradėkite nuo „Džiaugiuosi gyvenimu, kai...“. Jaunuoliai nupiešia
džiaugsmo simbolį ir pabaigia sakinius.
Sakinių pavyzdžiai kitiems lapams:

•
•
•

1. pakalbinkite žmones, išeinančius iš bažnyčios po sekmadienio šventųjų Mišių,
užduodami klausimą: kas jiems yra Jėzus? Atsakymus galite įrašyti diktofonu, tačiau
nepamirškite pasisakyti, kad esate pasiruošimo LJD 2015 dienoms programos dalyviai
ir atliekate apklausą. Jei žmonės nenorės, kad jų atsakymas būtų įrašytas, užsirašykite.
Apibendrinkite rezultatus – kas žmonėms yra Jėzus? Pasidalinkite kitame susitikime.
Tą patį galite padaryti ir savo mokykloje, paklausdami mokinių ar mokytojų, arba
pakalbinti įvairaus amžiaus žmones gatvėje ar pan.;

2. užsirašykite klausimą lapo centre: „Kas man yra Jėzus?“ ir sudarykite minčių

Džiaugiuosi gyvenimu, kai...

žemėlapį, papildydami jį kiekvieną kartą, kai kils nauja mintis. Ką supratote, atradote?

Jaučiu, kad mane myli, kai...

3. Prisimindami tai, kad esame kviečiami būti dangiškojo Tėvo sūnumis ir
dukterimis, kurie dirba, ilsisi, valgo, žaidžia, bendrauja, padeda, myli, meldžiasi, dainuoja,

Parodau, kad myliu, tokiais būdais:
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6

šoka, tyli, leidžiasi į naujus iššūkius, sukurkite, suvaidinkite ir nufilmuokite, kaip šiose
gyvenimo situacijose (visose, ar keliose jūsų pasirinktose) galite liudyti pasitikėjimą
Dievu. Galite pasiskirstyti į grupeles po kelis, priklausomai nuo grupės dydžio. Kito
susitikimo metu peržiūrėkite savo darbus ir aptarkite. O gal darbus parodysite ir savo
parapijos žmonėms, suderinę su klebonu?

6

SUSITIKIMAS

PIRMINIS PAŠAUKIMAS

DIEVO ŽODIS
Kas gi iš jūsų galėtų savo rūpesčiu bent per sprindį prailginti sau gyvenimą?! Jei tad
jūs neįstengiate padaryti net mažmožio, tai kam rūpinatės kitais dalykais? Įsižiūrėkite,
kaip auga lelijos. Jos neverpia ir neaudžia. Bet sakau jums: nė Saliamonas pačioje savo
didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų (Lk 12, 25-27).

LJD 2015 MALDA

6

susitikimas

Šiandien aš išgirdau, supratau, sužinojau

EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS
O Evangelija visada kviečia leistis į riziką susitinkant su kito veidu, su mums iššūkius
keliančiu fiziniu artumu, su kitų žmonių skausmu bei prašymais, su užkrečiamu
džiaugsmu nuolat būnant petys prie peties. Autentiškas tikėjimas į įsikūnijusį Dievo Sūnų
neatsiejamas nuo savęs dovanojimo, nuo priklausomybės bendruomenei, nuo tarnavimo,
susitaikinimo su kitų kūnu. Dievo Sūnus savo įsikūnijimu mus pakvietė švelnumo
revoliucijai (EG 88).
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APLINKOS PARUOŠIMAS
Užsiėmimo erdvėje pakabinkite paveikslus su kelio ženklais: „Eismas draudžiamas“,
„Sukti į kairę draudžiama“, „Vienpusis eismas“, „Akligatvis“ ir pan.

PASISVEIKINIMAS
Pasveikinkite susirinkusius grupelės dalyvius, ypač tuos, kurie atėjo pirmą kartą.
Priminkite ankstesnio susitikimo temą.
Pakvieskite dalyvius trumpai pasidalinti apie tai, kaip sekėsi įgyvendinti pasirinktą misiją.

susitikimas

APGAULINGAS
PASIRINKIMAS

Tiesos ratai
Priemonės: kreida.
Nubrėžiami du ratai. Vienas – tiesa, kitas – netiesa. Žaidimo vedėjas atsistoja tarp šių
dviejų ratų ir skaito teiginius, kurie pateikti po žaidimo instruktažu. Perskaitęs teiginį,
sako: „Bėk!“ Pirmasis kiekvienos komandos žaidėjas bėga aplink vadovą ir įbėgęs į tiesos
arba netiesos ratą, atsitupia. Tašką laimi komanda, kurios dalyvis nubėgo į teisingą ratą.
Teiginiai:

1. Karilionininkas yra varpų muzikantas. [Tiesa, nes prancūziškas žodis carillon reiškia
„varpų muzika“];
2. Skautų šūkis yra: „Dievui, Tėvynei, Artimui“. [Tiesa];
3. Kunigo ir rašytojo Jono Mačiulio slapyvardis yra Vaižgantas. [Netiesa, Jono

susitikimas

7

ĮVADINĖ UŽDUOTIS

Mačiulio slapyvardis yra Maironis];

4. Yra šešiolika Kryžiaus kelio stočių. [Netiesa. Jų yra keturiolika];
5. Aštuntasis Dievo įsakymas yra: „Nekalbėk netiesos“. [Tiesa];
6. Yra keturi šventojo rožinio slėpiniai. [Netiesa. Yra keturios dalys, kurių kiekvienoje
yra po penkis slėpinius];

7. Dievo miestas – tai Bažnyčia. [Tiesa];
8. Erelis yra šv. Jono Krikštytojo simbolis. [Netiesa. Erelis yra šv. Jono Evangelisto
simbolis];

9. Šventasis Karolis Voityła – Lietuvos Jaunimo dienų, kurios vyks Alytuje 2015
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susitikimas

7

Pakvieskite dalyvauti šiame susitikime apie skirtingus žmonių pasirinkimus.

7

metais – globėjas. [Tiesa. Karolis Voityła yra Jonas Paulius II-asis];

UŽDUOTIS GRUPELĖSE ARBA DISKUSIJA

10. Pirmą kartą Lietuvos vardas paminėtas 1009 metais Kvedlinburgo (arba kitaip
Vakarų Europos) analuose. [Tiesa].

Kaukės

DIEVO ŽODIS
Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, šiandien žydinčią, o rytoj metamą
į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis, mažatikiai! Tad neklausinėkite, ką
valgysite ar gersite, ir nebūgštaukite! Visų tų dalykų vaikosi šio pasaulio
pagonys. O jūsų Tėvas žino, kad viso to jums reikia (Lk 12, 28–30).

Grupė pasidalina pusiau. Vieni tampa „baisiais kaliniais“ – su kaukėmis, padarytomis
iš popierinio maišo (iškirptos skylės akims ir burnai) ar vandeniniais dažais išteptais
veidais.

Kai pritrūkstame tikėjimo, tampame pagonimis. Tokią išvadą galima padaryti
iš Jėzaus žodžių. Kas gi tie pagonys? Tai tie, kurie teikia garbę įvairiems
dievaičiams, dažnai susijusiems su tam tikromis gamtos jėgomis. Garbės
teikimas turi tikslą – palenkti dievaitį savo naudai, taip užsitikrinti sau sėkmę
vienoje ar kitoje gyvenimo srityje.
Kaip visa tai susiję su mūsų santykiu su Dievu? Ankstesnėse temose kalbėjome
apie tai, kad santykis su Dievu yra pamatinis. Jeigu mes prarandame ryšį su Juo,
turime kažkuo užpildyti likusią tuštumą. Jei nepasirenkame Dievo, pasirenkame
ką nors kitą – žmones, daiktus, karjerą, populiarumą, save pačius ir t. t. Kodėl
taip darome? Mes visi norime būti laimingi, norime, kad mums sektųsi. Būtų
gerai, kad kas galėtų tai užtikrinti, todėl vieni imame siekti kuo aukštesnės
karjeros, kiti kuo storesnės piniginės, treti – įtakingesnių draugų, ketvirti –
įvairiausių maginių ir okultinių praktikų. Kartais net ir Dievu bandome naudotis
tik kaip priemone: „Duok, arba Tavęs visai nėra!“
Tačiau Dievas kviečia mus į visai kitokį santykį. Jis kviečia Juo visiškai pasitikėti,
o užtikrinimas, kurį gauname – Jo Sūnaus kančia, mirtis ir prisikėlimas. Dievas
rūpinasi kiekvieno mūsų augimu, branda, o tai nepasiekiama gyvenant vatoje.
Tačiau reikia drąsos ir malonės atiduoti į Jo rankas visą savo praeitį, dabartį ir
ateitį, su viltimi priimant visa, kas gali įvykti. Ar išdrįsi?
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EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS
<…> Dvasinio pasaulietiškumo, besidangstančio religingumu ir net meile
Bažnyčiai, esmė yra ieškoti ne Dievo garbės, bet žmogiškosios garbės ir
asmeninės gerovės. Jis yra tai, ką Viešpats prikišo fariziejams: „Kaipgi jūs
galite įtikėti, jeigu vienas iš kito priimate garbę, o tos garbės, kuri iš vieno
Dievo ateina, jūs neieškote“ (Jn 5, 44).
Nuo to dusinančio pasaulietiškumo išgyjama įkvepiant gryno Šventosios
Dvasios oro – Dvasios, išlaisvinančios mus iš susitelkimo į save, slepiamo
išorinio religiškumo be Dievo. Tegul niekas neatima iš mūsų Evangelijos!
(EG 93, 97).

MISIJA KASDIENYBĖJE
(pasirinkti pagal jaunuolių amžių, poreikį ir galimybes ar sugalvoti savo užduotis):

1. pasiskirstę po 2-3 surenkite misiją savo mieste, gyvenvietėje, parduotuvėje ar pan.
Paruoškite kortelių su užrašais „Dievas tave MYLI“, „DIEVAS tave myli“, „Dievas TAVE
myli“ arba sugalvokite savo. Taip pat galite išrinkti iš Šventojo Rašto įkvepiančių eilučių,
pvz: „Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, šiandien žydinčią, o rytoj metamą į krosnį,

47

susitikimas

KOMENTARAS

susitikimas

Kartais padarome netinkamus pasirinkimus arba užsidedame kaukes, taip
bandydami paslėpti save... Vis dėlto Dievas mato kiekvieną tokį, koks esame –
išdrįskime pasirinkti būti savimi, nusiimti kaukę.

Jei naudosite dažus, patalpos viduryje padėkite indą su vandeniu. Antroji grupės
dalis gaudo „baisiuosius kalinius“ paliesdami kaukę; pagavę nuveda, kad šie ją
nusivalytų arba gražiai nuima ir padeda sutartoje vietoje. Tada jau abu susiima už
rankų ir kartu gaudo kalinius. Kiekvienas pagautasis irgi prisijungia prie grandinės.
Žaidžiama tol, kol nebelieka kaukių. Paskui apsikeičiama vaidmenimis.

FILMUOTI LIUDIJIMAI

7

Priemonės: popieriniai maišai ir žirklės arba vandeniniai dažai, indas, vanduo.

7

tai dar labiau pasirūpins jumis, mažatikiai!“ (Lk 12, 28). Dalinkite praeiviams šias korteles
palydėdami šypsena ir geru žodžiu.
Paruoškite tokių pat frazių ar Šventojo Rašto eilučių didelių užrašų, iliustruokite ir
surenkite parodą parapijos namuose, bažnyčioje ar pan.;

2. dienoraštyje pasižymėkite, kaip sekasi vykdyti misiją.
LJD 2015 MALDA

7

SUSITIKIMAS

APGAULINGAS PASIRINKIMAS

DIEVO ŽODIS
Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, šiandien žydinčią, o rytoj metamą į krosnį, tai
dar labiau pasirūpins jumis, mažatikiai! Tad neklausinėkite, ką valgysite ar gersite, ir
nebūgštaukite! Visų tų dalykų vaikosi šio pasaulio pagonys. O jūsų Tėvas žino, kad viso
to jums reikia (Lk 12, 28–30).

7

susitikimas

Šiandien aš išgirdau, supratau, sužinojau

EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS
<…> Dvasinio pasaulietiškumo, besidangstančio religingumu ir net meile Bažnyčiai, esmė
yra ieškoti ne Dievo garbės, bet žmogiškosios garbės ir asmeninės gerovės. Jis yra tai, ką
Viešpats prikišo fariziejams: „Kaipgi jūs galite įtikėti, jeigu vienas iš kito priimate garbę, o
tos garbės, kuri iš vieno Dievo ateina, jūs neieškote“ (Jn 5, 44).
Nuo to dusinančio pasaulietiškumo išgyjama įkvepiant gryno Šventosios Dvasios oro –
Dvasios, išlaisvinančios mus iš susitelkimo į save, slepiamo išorinio religiškumo be Dievo.
Tegul niekas neatima iš mūsų Evangelijos! (EG 93, 97).
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APLINKOS PARUOŠIMAS
Užsiėmimo erdvėje padėkite daiktų, kurie būtų susiję su karalyste: karūną, skeptrą,
papuoškite kėdę kaip sostą ir pan.

PASISVEIKINIMAS
Pasveikinkite susirinkusius grupelės dalyvius, ypač tuos, kurie atėjo pirmą kartą.
Priminkite ankstesnio susitikimo temą.
Pakvieskite dalyvius trumpai pasidalinti apie tai, kaip sekėsi įgyvendinti pasirinktą misiją.

8

susitikimas

DIEVO KARALYSTĖ

Pakvieskite dalyvauti šiame susitikime apie Dievo karalystę.

ĮVADINĖ UŽDUOTIS
Puota
Priemonės: šaukštai, 70 cm ilgio lazdelės, virvelė arba lipni juosta, koks nors desertas.
Būreliais po penkis ar šešis asmenis glaudžiu ratu susėdama aplink desertą. Vadovas
paduoda šaukštus, pritvirtintus virvele ar lipnia juosta prie 70 cm ilgio lazdelių, ir prašo
jaunuolius valgyti desertą.
Kaip sekasi pasiekti desertą? Įdomu stebėti, kaip jaunuoliai išsprendžia šį galvosūkį.

DIEVO ŽODIS
Verčiau ieškokite jo karalystės, o tai bus jums pridėta. Nebijok, mažoji kaimene:
jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę! (Lk 12, 31–32).

susitikimas

8

KOMENTARAS
Jei skaitytume Evangeliją pagal Matą ir išrinktume Jėzaus žodžius, būtume labai
nustebinti, kaip dažnai Jis kalba apie Tėvą ir Jo Karalystę. Kas yra karalystė?
Karalystę valdo karalius, joje laikomasi jo įsakymų, visuose reikaluose
atsiklausiama jo valios. Tėvo karalystėje karalius yra Jėzus, o Jo įsakymas yra
vienas: „Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti“ (Jn 15, 17). Jėzus atėjo mums
parodyti tarpusavio meilės karalystės. Gal tai neįmanoma čia, žemėje, gal tuo
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susitikimas

FILMUOTI LIUDIJIMAI

8

bus įmanoma gyventi tik danguje? Bet Jėzus sakė, kad Karalystė jau yra tarp
mūsų, o Jo žodžiai yra tiesa. Taigi kasdien galime įsileisti daugiau Karalystės tarp
mūsų. Kaip?
Galime pradėti nuo šešių taisyklių, kasdien išmėgindami kurią nors vieną:
1. mylėti pirmiems; nelaukti, kol kažkas kitas tai darys;
2. mylėti visus, nieko nepalikti užribyje;

•
•
•

Kaip šis įvykis atrodo mums?
Ar mes linkę į kitus žiūrėti teigiamai, o gal neigiamai? Kodėl ir kaip?

Ar būna, kad neigiamas atliepas iššaukia neigiamą, tas irgi neigiamą, – kaip
grandinė?

•

Kaip šį pasakojimą pritaikytume bendruomenei, būreliui, miestui, kraštui,
pasaulio įvykiams?

3. mylėti Jėzų kituose, atpažinti Jį kito veide, situacijoje;
5. mylėti priešus, neatsiliepti tuo pačiu tam, kuris nebuvo man malonus;
6. mylėti vienas kitą, dalinti meilę ir ją priimti iš kitų.
Pirmyn! Tai keičia pasaulį.

UŽDUOTIS GRUPELĖSE ARBA DISKUSIJA
Žirnių sriuba
Priemonės: –
Vienoje valgykloje 75 metų amžiaus senutė užsisakė žirnių sriubos lėkštę ir pasidėjo
ant stalelio. Po stalu pakišo savo rankinę. Užmiršusi pasiimti duonos, nuėjo atsinešti.
Sugrįžusi savo vietoje rado kitos tautybės žmogų, pasiruošusį srėbti jos žirnių sriubą.
Pagalvojo, kad tai varguolis, bet ir nenorėjo atsisakyti savo pietų. Moteris pasiėmė
savo šaukštą ir pradėjo srėbti sriubą iš vieno lėkštės krašto, o tas žmogus – iš kito.
Pasibaigus žirnių sriubai, žmogus atsistojo, atsinešė lėkštę makaronų, dvi šakutes ir abu
be žodžių valgė. Pabaigus lėkštę senutė tarė: „Su Dievu.“ „Su Dievu“, – pasakė ir vyriškis
ir nuėjo. Senutė džiaugėsi, galėjusi padėti artimui. Kai apsisuko eiti, ant gretimo stalo
pastebėjo nesuvalgytos žirnių sriubos lėkštę ir savo rankinę, užmirštą po stalu.

8
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Visi drauge pasikalbėkite:

•
•
•
•
•
•

Kokie buvo pirmieji senutės jausmai? Ar ji jautėsi užpulta?
Kaip jautėsi žmogus? Ar jautėsi įžeistas?

EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS
Siūloma Dievo Karalystė (Lk 4, 43); kalbama apie meilę Dievui, kuris
karaliauja pasaulyje. Kiek Jam pavyks karaliauti tarp mūsų, tiek socialiniame
gyvenime bus erdvės visų brolybei, teisingumui, taikai, kilnumui. Tad ir
skelbimas, ir krikščioniškoji patirtis turi socialinių padarinių. Ieškokime
Dievo Karalystės: „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo Karalystės ir jo teisumo, o
visa tai bus jums pridėta“ (Mt 6, 33) (EG 180).

MISIJA KASDIENYBĖJE
(pasirinkti pagal jaunuolių amžių, poreikį ir galimybes ar sugalvoti savo užduotis):

1. pamėginkite keisti pasaulį. Galite pradėti nuo jau girdėtų šešių taisyklių, kasdien
išmėgindami kurią nors vieną. Kasdien pasižymėkite, kaip sekėsi, kas pavyko, kas
nepavyko, pamąstykite, ką galėtumėte daryti kitaip. Taisyklės:

»» mylėti pirmiems, nelaukti, kol kažkas kitas tai darys;
»» mylėti visus, nieko nepalikti užribyje;
»» mylėti Jėzų kituose, atpažinti Jį kito veide, situacijoje;
»» mylėti kitą kaip save, atpažinti kito poreikius kaip savo;
»» mylėti priešus, neatsiliepti tuo pačiu tam, kuris nebuvo man malonus;
»» mylėti vienas kitą, dalinti meilę ir ją priimti iš kitų;
2. atlikite vieną iš žemiau pasiūlytų misijų (atlikdami šią misiją, jaunuoliai susipažįsta

Ar vienas jų pasielgė blogai? Kodėl?

su įstaigomis ir žmonėmis, dirbančiais artimo meilės darbus, gerbiant kiekvieną asmenį:
mažą, seną, vargingą, bręstantį, išsilavinusį, visokių tautybių ir tikėjimų);

Kodėl žmogus atnešė makaronų lėkštę?
Kodėl juodu nesikalbėjo?

»» vadovas savo mieste ar apylinkėje susitaria su įstaigomis, kad būrelis parapijos

Kaip pasibaigė šis susitikimas? Kaip jautėsi senutė ir žmogus? Ar abu patenkinti?

jaunuolių sutartu laiku jas aplankys ir ilgėliau pabus, per keletą valandų įsijaus į
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4. mylėti kitą kaip save, atpažinti kito poreikius kaip savo;

8

dirbančiųjų pastangas patarnauti žmonėms;

»» jei sąlygos leidžia, jaunuoliai po 4-5 tuo pačiu metu ar tą pačią dieną apžiūri

8

SUSITIKIMAS

DIEVO KARALYSTĖ

įstaigas, keletą valandų stebi (jei įmanoma, padeda), pvz.:

•
•
•
•
•
•
•
•

informacijos įstaigą, skirtą turistams;

DIEVO ŽODIS

vaikų ar jaunimo centrą;

Verčiau ieškokite jo karalystės, o tai bus jums pridėta. Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas
panorėjo atiduoti jums karalystę! (Lk 12, 31–32).

„Carito“ skyrių;
parapijos raštinę;
senelių prieglaudą;
reabilitacijos (po sužeidimo ar smūgio) įstaigą;

Šiandien aš išgirdau, supratau, sužinojau

kurią nors ligoninės dalį (laukiamuosius kambarius, vaikų skyrių);
...

Kiekviena grupė aplanko tik vieną vietą;

3. kito susitikimo metu pasikalbėkite, ką grupelės pastebėjo ir aprašė užrašuose,
kokios dvasios vedami tarnautojai padeda žmonėms, išreiškia artimo meilę, nuramina,
paguodžia ar padrąsina, kaip rodoma pagarba žmogui, kaip atsiliepia aptarnaujamieji,
ką apie savo uždavinį kalba patys įstaigos darbuotojai.

4. dienoraštyje pasižymėkite, kaip sekasi vykdyti misiją.

8

susitikimas

LJD 2015 MALDA

EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS
Siūloma Dievo Karalystė (Lk 4, 43); kalbama apie meilę Dievui, kuris karaliauja
pasaulyje. Kiek Jam pavyks karaliauti tarp mūsų, tiek socialiniame gyvenime bus
erdvės visų brolybei, teisingumui, taikai, kilnumui. Tad ir skelbimas, ir krikščioniškoji
patirtis turi socialinių padarinių. Ieškokime Dievo Karalystės: „Jūs pirmiausia ieškokite
Dievo Karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta“ (Mt 6, 33) (EG 180).
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APLINKOS PARUOŠIMAS
Galima atsinešti skrynią, į ją įdėti Evangeliją ir kitokių daiktų. Galima pasiūlyti
jaunuoliams prieiti prie skrynios ir pagalvoti, ką jie iš jos išsitrauktų kaip savo lobį.

PASISVEIKINIMAS
Pasveikinkite susirinkusius grupelės dalyvius, ypač tuos, kurie atėjo pirmą kartą.
Priminkite ankstesnio susitikimo temą.
Pakvieskite dalyvius trumpai pasidalinti apie tai, kaip sekėsi įgyvendinti pasirinktą misiją.

9

susitikimas

KUR JŪSŲ LOBIS, TEN
IR JŪSŲ ŠIRDIS

Pakvieskite dalyvauti šiame susitikime apie lobį.

ĮVADINĖ UŽDUOTIS
Kolekcija
Priemonės: –
Turbūt kiekvienas ką nors renka (kolekcionuoja) – pašto ženklus, lipdukus, sagas,
kankorėžius, atvirukus, knygas, žaidimus... Tegul dalyviai trumpai pasidalina, ką jie renka.
Jeigu nerenka, tegul pamąsto ir pasidalina, ką norėtų rinkti (kolekcionuoti). Aptarus
pirmąją dalį, pereinama prie antrosios – ar kas nors bando „kolekcionuoti“ tai, kas
vadinama „lobiu danguje“? Kaip sekasi? Ką galima padaryti, kad sektųsi geriau?

DIEVO ŽODIS
Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios
nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys
nesuės.
Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis (Lk 12, 33–34).

FILMUOTI LIUDIJIMAI

susitikimas

9

Baigiame kelionę per Evangelijos ištrauką, kuria remiasi šių jaunimo dienų
tema. Pirmiausiai įsivardinome savo ir Dievo lūkesčius, paskui žvelgėme, kokiais
lobiais Jis mus apdovanojo ir kaip norėtų, kad juos naudotume, nagrinėjome,
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KOMENTARAS

9

kas atsitinka, kai pametame didįjį savo širdies lobį ir kaip galime po truputėlį
įkurdinti Tėvo Karalystę tarp mūsų.
„Išparduokite savo turtą ir išdalykite išmaldai“ – šis arba panašus Jėzaus
sakinys, kurį Jis pasakė turtingam jaunuoliui per daugelį amžių įkvėpė žmones
lygiai taip pasielgti. Turbūt garsiausias iš jų yra šv. Pranciškus Asyžietis. Jis buvo
turtingo pirklio sūnus, kuriam nieko netrūko, kuris buvo viskuo aprūpintas ir
galėjo gyventi visiškai nerūpestingą gyvenimą. Tačiau pažinęs Jėzų, jis ima dalinti
vargšams visa, ką turėjo, tuo gąsdindamas tėvą, jog paleis vėjais visus uždirbtus
turtus. Galiausiai Pranciškus sugrąžino tėvui net savo dėvimus drabužius ir
išėjo gyventi Evangelija radikaliai, sekdamas klusnų, skaistų ir neturtingą Kristų.
Didžiausias Pranciškaus lobis buvo nukryžiuotas ir prisikėlęs Kristus – Meilė,
kuri taip dažnai nemylima. Jis taip vienijosi su Jėzumi, jog yra vadinamas kitu
Kristumi.
Šiandien belieka paklausti – ko turiu atsisakyti, ką turiu pasirinkti, kad ir mano
gyvenimas taptų kitu Jėzaus gyvenimu šiame pasaulyje.
„Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis.“

Lobio ieškojimas
Priemonės: užduočių sąrašas kiekvienam dalyviui, rašymo priemonės.
Kiekvienas gauna užduočių sąrašą – tam, kad pasikeistų nuomonėmis ir jas
užsirašytų.
Užduotys:
Surasti du asmenis, kuriems labai gera šlovinti Dievą giedant. Kodėl jiems gera?

Surasti... ? 

EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS
Kai gyvename dvasingumu artėdami prie kitų ir siekdami jų gėrio, mūsų
širdys atsiveria didžiausioms ir gražiausioms Viešpaties dovanoms. Kaskart,
kai mylėdami susitinkame su kitu žmogumi, tampame gebantys atrasti
ką nors nauja Viešpatyje. Kaskart, kai atveriame akis pažinti kitą, mūsų
tikėjimas dar geriau pažįsta Dievą (EG 272).

MISIJA KASDIENYBĖJE
(pasirinkti pagal jaunuolių amžių, poreikį ir galimybes ar sugalvoti savo užduotis):
Priemonės: kiekvienam jaunuoliui po 20 pupelių / žirnių.
Yra tokia istorija apie vyrą, kuris dešinėje kelnių kišenėje nešiodavosi tam tikrą žirnių
skaičių. Kai tik nutikdavo kas gražaus ar kai jausdavosi laimingas, vyras perdėdavo po
vieną žirnį į kairę kelnių kišenę. Taip kiekvieną vakarą matydavo, kokia turtinga buvo
diena. Išbandykite;

2. peržiūrėkite savo daiktus (drabužius ir ne tik) ir atrinkę tai, be ko, atrodo,
negalėtumėte gyventi, atiduokite kam nors (pažįstamam, kaimynui, nunešti į „Caritą“
ar pan.);

3. dienoraštyje pasižymėkite, kaip sekasi vykdyti misiją.

•

LJD 2015 MALDA

•
•

Surasti tris, kurie stengiasi melstis ryte ir vakare. Kaip jiems sekasi melstis?

•

Surasti tris, kurie skaito Šventąjį Raštą namie. Ar skaito kartu su šeima?

Surasti vieną asmenį, kuris dalyvauja šv. Mišiose dažniau, nei kartą per savaitę (t.
y. sekmadieniais). Kada dalyvauja?
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susitikimas

•

Surasti keturis asmenis, kurie su džiaugsmu laukia artėjančių Lietuvos jaunimo
dienų. Ko tikisi?

Surasti tris asmenis kurie dažnai kreipiasi į Dievą savo žodžiais. Kodėl jie kreipiasi
savais žodžiais?
Surasti du asmenis, kurie bent kartą į savaitę sukalba Dievo Gailestingumo
vainikėlį. Kada sukalba?

9

Surasti du, kurie jau yra dalyvavę Lietuvos jaunimo dienose. Kokie jų įspūdžiai?

1. Žirniai / pupelės kišenėje:

UŽDUOTIS GRUPELĖSE ARBA DISKUSIJA

•
•

•
•
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SUSITIKIMAS

KONTAKTAI

KUR JŪSŲ LOBIS, TEN IR JŪSŲ ŠIRDIS

DIEVO ŽODIS
Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi,
kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės.
Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis (Lk 12, 33–34).

Šiandien aš išgirdau, supratau, sužinojau

Dėl visų apie Lietuvos jaunimo dienas iškilusių klausimų pasiruošimo metu,
galite kreiptis į savo vyskupijos jaunimo centrą.

Jaunimo centras

El. paštas

Tel. Nr.

Panevėžio vyskupijos

pvjc.alkc@gmail.com

+370 455 07 794

Kaišiadorių vyskupijos

kvjcentras@gmail.com

+370 346 60 099

Kauno arkivyskupijos

info@kajc.lt

+370 687 98 265

Šiaulių vyskupijos

svjcentras@gmail.com

+370 414 27 263

Telšių vyskupijos

tvjcentras@gmail.com

+370 444 60 722

Vilkaviškio vyskupijos

jaunimo.vvjc@gmail.com

+370 343 92 891

Vilniaus arkivyskupijos

vajcui@gmail.com

+370 526 21 408

EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS
Kai gyvename dvasingumu artėdami prie kitų ir siekdami jų gėrio, mūsų širdys atsiveria
didžiausioms ir gražiausioms Viešpaties dovanoms. Kaskart, kai mylėdami susitinkame
su kitu žmogumi, tampame gebantys atrasti ką nors nauja Viešpatyje. Kaskart, kai
atveriame akis pažinti kitą, mūsų tikėjimas dar geriau pažįsta Dievą (EG 272).
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