Tema: BŪTI LAIKE
Kai vaizduojuosi savo gyvenimą paprastą ir nesudėtingą, matau savo kambarį bei darbo stalą
tvarkingus, visus daiktus stovint savo vietose. Aš pati dailiai ir grakščiai judu nuo vieno darbo prie
kito, pagal dienotvarkę, bet nepatirdama įtampos ar spaudimo. Dienotvarkė ir darbai tobulai
suderinti. Aš sakau sau, kad viskas galėtų būti taip paprasta, jei tik viskas būtų savo vietoje. Bet taip
nėra. Viskas sudėtinga. Sudėtinga, nes žmonės nepasilieka vietoje. Jie nėra nusakomi, jie gadina
mano tvarkaraštį, jie kišasi į mano darbotvarkę, jie kelia reikalavimus, kurių nebuvau suplanavusi.
Sudėtinga, kadangi per daug reikia padaryti, per daug uždavinių, per daug poreikių, per daug
bėgiojimo. Nespėju su visais; visada bent vienu-dviem žingsniais atsilieku. Negaliu padaryti visko,
ką reikia padaryti; dėl savo ribotumo jaučiuosi prislėgta, kartais net kalta. Ir galvoju: gal ne taip
darau, gal, jei tik galėčiau suprasti, kaip teisingai daryti, galėčiau pasirūpinti visų poreikiais?
Sudėtinga, nes niekada nepakanka laiko. Jaučiuosi savo rūpesčio, kuris nori nugalėti laiką,
kontroliuoti jo paskirstymą, auka. Nesugebu rasti laiko, pasinaudoti laiku, gauti laiko: visi šie
žodžiai reiškia valdymą. Daugiausia, ką randu- tai nusivylimas. Mano gyvenimas nevaldomas.
Jaučiu poreikį valdyti savo gyvenimą ir visas aplinkybes, situacijas ir žmones, kurie komplikuoja.
Aš nusiteikiu priešiškai ir noriu dominuoti, pajungti juos savo darbotvarkei, įsprausti į savo
programą. Aš juk turiu paruošusi savo planą ir nenoriu, kad jis būtų keičiamas. Aš numatau
dienotvarkę ir atiduodu ją Dievui.
Bet čia vis dėlto kažkas ne taip. Kai vaizduojuosi – ar kai patiriu – paprastą kelią, juo einant
viskas juda ritmiškai. Yra DARBOTVARKĖ, aš prisitaikau prie jos, tačiau tai ne mano kūrinys.
Man nėra ko ja rūpintis. Nėra reikalo nerimauti, kad nepavyks visos jos įgyvendinti. Aš jos
nekontroliuoju, ir man to nė nereikia... Nes tie „trikdžiai” taip pat geri, kaip ir viskas, ką suplanavau.
Aš tik gaunu dieną ir programą, kurią tai dienai man pateikia Dievas. Ir tai viską keičia.”
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Šv. Rašto skaitiniai:
Pr 1,1–2,4a; Mok 3, 1–8; Mk 13, 33–37; Gg 5, 2–6
Peržvalgai ir pasidalinimui:
1. Pažvelgti, kiek laiko per pastarąsiasi dvi savaites skyriau įvairioms savo gyvenimo sritims:
šeimai, profesijai, studijoms, savanorystei, draugams, laisvalaikio pramogoms, poilsiui,
maldai, maistui, miegui ir t. t. Ką pastebiu, žvelgdama(s) į savo būdą tvarkytis su laiku? Ko
tai mane moko?
2. Kas mano užrašų knygelėje atitinka manuosius pasirinkimus? Kas – panašiausia – man
dažniausiai nutinka?
3. Į ką jaučiuosi esanti(s) kviečiama(s)? Kokias priemones noriu panaudoti, į tai
atsižvelgdama(s)? Ką nusprendžiu? Kaip Bendruomenė gali man padėti šiuo klausimu?

