
Kad Adventas būtų laiko kartu metas ir šventėms paruoštume ne tik namus, bet ir širdis, siūlome vakarus paversti
pokalbių ir bendro laiko kartu tradicija.  
Šis kalendorius sudarytas iš pokalbių temų kiekvienai dienai. Su pasiūlymais pokalbiams galite elgtis laisvai ir 
kūrybiškai arba griežtai pagal eiliškumą. 
Savaitgaliams yra parengtos ir veiklos idėjos, kurias atsispausdinę ir iškirpę galite sudėti į atskiras dėžutes ar 
kitokius indelius: vienas JAI, vienas JAM ir vienas - KARTU. 
Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį ištraukite po vieną lapelį iš JAM ir JAI kategorijų. Būtinai įgyvendinkite veiklą. 
Jei savaitgaliai ir taip labai pilni veiklos, galite ištraukti tik po vieną veiklos pasiūlymą JAM ir JAI. 
Paskutinį savaitgalį prieš Kalėdas traukite iš kategorijos KARTU. 

Prasmingo, jaukaus ir smagaus Jums Kalėdų laukimo!

veiklos ir pokalbių kalendorius 
JAI ir JAM 

(net jei gyvenate su trimis (ar daugiau) vaikų , vis tiek esate JI ir JIS)



JAI: nusišypsok sau veidrodyje ir pagirk save (be sarkazmo) už kažką, 
už ką labai seniai savęs negyrei :)

JAM: pakviesk JĄ pasivaikščioti. 

JAM: laisvadienis – tai ta diena, kai JI turi galimybę papusryčiauti lovoje. 
Padėk tai įgyvendinti ir prisijunk.

JAI: parašykite JAM laišką išvardindama dalykus, kurie JAME patinka, ką mėgstate veikti su JUO, 
dėl ko mylite ir žavitės JUO.

JAI: palik JAM meilės raštelį darbo knygoje ar pirštinėje, kad netikėtai radęs nusišypsotų ir 
prisimintų tave.

JAM: pasirūpink bilietais į teatrą, operą ar baletą. Tai bus nuostabi proga jums pasipuošti ir 
įdomiai praleisti vakarą. O šį vakarą praleiskite žiūrėdami mėgstamą filmą namuose.

JAM: parašykite JAI laišką išvardindamas dalykus, kurie JOJE patinka, ką mėgstate veikti su JA, 
dėl ko mylite ir žavitės JA.

KARTU: Išsiruoškite vakare aplankyti visas jūsų miesto (ar artimiausio miesto) eglutes. 
Turbūt reikės ir termoso su arbata ar kava.

KARTU: Padovanokite eglutę vaikų arba senelių namams (ar sunkiai besiverčiančiai 
šeimai kaimynystėje, ar ...)

JAI: koks jo mėgstamiausias skanėstas? Paslapčia padėk skanėstą ant darbo stalo su asmenišku 
rašteliu.

JAM: atidžiai apsidairyk ir pabandyk įspėti, ko jai dabar labiausiai reikėtų (apkabinimo, 
pokalbio, tylos, pasivaikščiojimo ir pan. NE materialaus daikto).

JAI: surenk iškylą namuose prie eglutės ar suruošk kino teatrą ant kilimo. Pasirūpink užkandžiais. 
Tai puiki galimybė smagiai ir neįprastai praleisti vakarą.

JAM: įrašykite jos mėgstamų/ kalėdinių dainų į laikmeną ir priminkite, kad būtinai pasiklausytų.

JAI: įrėmink pačią pačiausią judviejų nuotrauką, padovanok gražiai supakavusi, su mielu prierašu.

KARTU:  pasitarkite ir pagaminkite vakarienę dviems. Jei turite vaikų, tuomet pasigaminkite 
naktipiečius ir jais mėgaukitės, kai vaikai jau miegos.

KARTU:  pavartykite šeimos albumus, jei turite išsaugoję vaikystės nuotraukų, peržiūrėkite ir jas.
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Besiruošdami pradėti Adventą, pasigaminkite

Advento vainiką. Galite kalbėtis apie šio vainiko 
istoriją, prasmę ir ką reiškia kiekviena jo žvakė. 

1-oji žvakė – Pranašystės arba Vilties žvakė. 
Vilties, kad Dievas laikysis savo pažado. 

2-oji žvakė yra Betliejaus arba Pasiruošimo žvakė. 
Dievas tesėjo pažadą – Betliejuje gims Atpirkėjas.

3-oji žvakė – Piemenėlio arba Džiaugsmo žvakė. 
Ji simbolizuoja piemenėlių džiaugsmą, pamačius užgimusį Jėzų.

4-oji žvakė – Angelo arba Meilės žvakė. Angelai 
praneša gerąją naujieną – Dievas laikėsi savo pažado.

5-oji žvakė – uždegama per Kalėdas, tai Kristaus žvakė. 
Balta žvakė primena, kad Jėzus yra be nuodėmės ir 
atėjo mus išvaduoti nuo nuodėmės.
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Uždegame pirmąją žvakę. 

Adventas – laukimo laikas. Papasakokite vienas kitam apie smagiausius ir 
sunkiausius gyvenime laukimo momentus, kai reikėjo kažko išlaukti. 
Ko dabar laukiate? Kas jums padaro laukimą lengvesnį?

Kaip kiekvienas prisimenate jūsų pirmąjį susitikimą?
Kokios antros pusės savybės jus patraukė. Kada supratote, kad įsimylėjote. 
Kokį „anų laikų“ pasimatymą norėtumėte pakartoti?
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Kaip jūs susitaikote po kivirčų? Kas pas jus poroje dažniau atsiprašo pirmas? 
Kada jums lengva ir kada sunkiausia atsiprašyti? Kodėl? 
Kada jums svarbu, kad kitas pirmas atsiprašytų?

Penktadienio filmas. Sudarykite sąrašą filmų, kuriuos norėtumėte pasižiūrėti per 
Adventą. Pasirinkite vieną filmą. Po filmo aptarkite, kada jūs jaučiatės 
panašiai kaip filmo herojus.

Ar prisimenate legendą apie šv. Mikalojų? 
Netikėtai padovanoti saldumynai ar kitos mielos staigmenos gali būti puikus būdas 
parodyti dėmesį artimiesiems ir primirštiems draugams. 
Vakarienės metu galite pasidalinti prisiminimais apie įsimintiniausias gautas dovanas, 
siurprizus, kuriuos jums kas nors padarė arba kuriuos jūs kažkam suorganizavote.

Tema vakarienės metu – savanorystė, nes gruodžio 5 d. minima tarptautinė savanorių 
diena. Papasakokite kokią savanorystės patirtį turite arba apie tai, kaip jūs padėjote 
nepažįstamam, o gal ir pažįstamam žmogui, kuris buvo papuolęs į bėdą. 
Kur norėtumėte savanoriauti?
Gal kartu galite pasiryžti trumpalaikiam ar ilgesniam savanorystės įsipareigojimui? 
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Dar viena G. Chapman įvardinta meilės kalba – paslaugos. 
Pasikalbėkite, kokias antrosios pusės paslaugas labiausiai vertinate. 
Kokias paslaugas būna sunkiausiai atlikti? Kur jums reikia pagalbos? 

Pasikalbėkite apie tikėjimą. Kuo jūs tikite ir kuo ne. 
Ar yra jūsų su gyvenime Dievas? Kada supratote, kad  tikite/ netikite? 
Kaip galvojate, kas pastūmėjo jus tokiam sprendimui? 
Ar buvo gyvenime momentų, kai atrodė, kad atsitiko stebuklas? 

Dar viena G. Chapman įvardinta meilės kalba – fizinis prisilietimas. 
Pabandykite vienas kitam įvardinti po 10 situacijų, kuriose buvo svarbus 
antrosios pusės prisilietimas. Kada jums labiausiai reikia prisilietimų? 
Kokių? Kada sunkiausia būna jų paprašyti?

Prisiminkite praėjusius metus ir papasakokite vienas kitam apie momentus, 
dėl kurių esate jam/ jai labai dėkingas.

Penktadienio filmas. Iš sąrašo pasirinkite vieną filmą. 
Po filmo pasikalbėkite, kokia pabaiga filmi būtų tinkamiausia, kodėl.

Uždegame antrąją žvakę. 

Betliejus buvo mažas miestelis, gal net pats mažiausias iš visų Judėjos 
miestelių. Tačiau Dievas panoro gimti būtent ten. Prisimindami tą mažą 
miestelį, uždekime Betliejaus žvakę ir siekime būti kuklūs.

Prisimename savo angelus sargus, pagalvokime ir papasakokime 
istoriją, kai jautėmės, kad mus apsaugojo. 
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Dar viena G. Chapman įvardinta meilės kalba – laikas kartu. 
Kokio laiko kartu jūs pasiilgstate? Kaip vyksta jūsų bendro laiko planavimas? 
Koks nerealiausias laikas būtų kartu apie kurį dabar dėl įvairiausių priežasčių 
negalite sau leisti?

Papasakokite apie savo giminės moteris. Ką žinote apie savo proseneles, seneles, 
kuo jos vertėsi, kokiomis savybėmis pasižymėjo? Kuo mama (ne) panaši į savo močiutę. 
Koks moteriškumas vertinamas jūsų giminėje? Kiek aš jį vertinu? 
Kas man yra moteriškumas?

Papasakokite apie savo giminės vyrus. Ką žinote apie prosenelius ir senelius, 
kuo jie užsiėmė, ką jie veikė karo, pokario metu? Iš kelių vaikų šeimos buvo jūsų seneliai? 
Kas yra vyriškumas giminėje? Kokios vyriškos savybės vertinamos? 
Kuo giriasi vyrai per giminės susitikimus? Kas man yra vyriškumas? 

Dar viena G. Chapman įvardinta meilės kalba – dovanos. 
Papasakokite apie labiausiai gyvenime nustebinusias dovanas. 
Kas ir kokia proga jas padovanojo? Kokios dovanos jums svarbiausios? 
Kokios Kalėdinės dovanos norėčiau?

Penktadienio filmas. Iš sąrašo pasirinkite vieną filmą. 
Po filmo aptarkite, ką būtumėte darę kitaip, nei filmo herojus (-ė).

Uždegame trečią žvakę. 

Siūlome vakarieniaujant pasikalbėti apie žmones, kurių akys 
šviečia džiaugsmu, užsidegimu ir kada Jūsų pačių akys pradeda žibėti.

Pasidalinkite pačiais beprotiškiausiais savo gyvenime poelgiais. O kokių sunkiai 
įgyvendinamų (arba keistų) dalykų per kitus metus norėtumėte padaryti kartu?
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Gary Chapman išskyrė 5 meilės kalbas, kuriomis žmonės rodo kitiems ir patys patiria 
meilę. Viena jų „palaikymo žodžiai“ (pagyrimai, padrąsinimai ir t.t.). 
Pasikalbėkite apie tai, kokius žodžius ir kada jums svarbu girdėti, kad jaustumėtės 
svarbūs antrai pusei. Kokiose situacijose norėtumėte jų girdėti daugiau ar kitokių?

Prisiminkite kaip jūs vaikystėje švęsdavote Kūčias ir Kalėdas. 
Kaip ir kokios šventės dar buvo švenčiamos? 
Papasakokite, kada jūs supratote, kad gyvenime teks padėti Kalėdų seneliui. 
---
Sugalvokite po tris pasižadėjimus, kuriuos kitais metais padarysite dėl antrosios pusės.

Uždegame ketvirtąją žvakę.  

Mt 7 , 7 
„Prašykite, ir jums bus duota, 
ieškokite, ir rasite, belskite, ir 
bus jums atidaryta. 

8 Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir 
beldžiančiam atidaroma. 11 „Jei tad jūs, būdami nelabi, 
mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų 
dangiškasis Tėvas duos gera tiems, kurie jį prašo“.


