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ĮVADAS Į PRISĖDIMĄ 

 
 

 

 

 

 

 Siekis prisėsti – tai viena svarbiausių tėvo Kafarelio iniciatyvų, skatinančių 
nuoširdų bendravimą poroje. Šis pokalbis yra specifiškiausias Dievo Motinos 

Komandų Équipes Notre–Dame judėjimo pasiūlymas. Tai vienas iš 6–šių Konkrečių 
Siekių, kurie ir yra DMK pedagoginis pamatas. Šie Siekiai – tai tėvo Kafarelio 
pastoracinė iniciatyva, suteikianti kiekvienam asmeniui ir konkrečiai porai galimybę 
augti tikėjime ir santuokiniame dvasingume. 

 
 
 
 Prisėdimo tikslas – padėti porai kiekvieną mėnesį rasti laiko „tikram sutuoktinių 
dialogui Viešpaties akivaizdoje“ (tėvas Kafarelis). Šis pokalbis skatina tarpusavio 
supratimą, kurio metu pora iškelia ginčytinas problemas, mato ir išklauso vienas kitą. 
Tai padeda sutuoktiniams dar giliau melstis ir mylėti vienas kitą. 
 
 
 Šis konkretus siekis tapo priemone, darančią DMK judėjimą žinomu daugeliui 
krikščionių  ir priežastimi daugybei porų įsijungti į Dievo Motinos komandas. 
 
 
 
 
 Mes tikimės, kad šios knygelės skaitymas paskatins kiekvieną priimti Dievo 
malones, kurias Jis mums duoda praktikuojant Siekį Prisėsti. 
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I. Iš kur kyla Siekis Prisėsti? 

1 – Tėvo Kafarelio troškimas 

1939 metais tėvas Kafarelis 
įkūrė pirmąją Dievo Motinos 
komandą Paryžiuje su 4 
poromis, troškusiomis 
pilnutinai išgyventi jų 
krikščionišką santuoką. Po 6 
metų 1945–taisiais gimė 
Chartijos idėja, kurią tėvas 
Kafarelis pavadino 
Įsipareigojimų statutu. Jis 
sėmėsi įkvėpimo iš vienuolijų, 
kurios kliovėsi regula, jų kelyje 
palaikančia šventumą ir tuo 
pačiu padedančių išvengti 
nuopuolių, baimių ir 
apsileidimų. Jo padaryta 
išvada: „Mums reikia regulos, 
kad išvengtume žlugimo.“ 
 
Trečdalis dalyvių susipažinę su 
Tėvo Kafarelio pasiūlytais 
įsipareigojimais, juos iš karto 
atmetė. Ir bėgant metams, tos 
komandos, kurios nesilaikė 
pasiūlytų įsipareigojimų, 
išsisklaidė, o priėmusios 
įsipareigojimus komandos 
išliko tvirtos. Taigi 1947 m. 
buvo išspausdinta Komandų 
Chartija, kurią sudarė 
„Komandų disciplina“ ir 
„Kiekvienos poros 
įsipareigojimai“. 

„Dabar 1945-tieji. Tėvas Kafarelis jau keletą metų yra 
šeimų grupių, tapsiančių Dievo Motinos 
Komandomis, animatorius. Jis pastebi bendravimo 
sunkumus, kurie kyla vyrui ir žmonai, ypač 
dvasiniame lygmenyje. Kaip pagelbėti šiam 
gyvybiškai būtinam bendravimui poroje? Vieną dieną 
skaitant Luko evangeliją jam kyla kibirkščiuojantis 
įkvėpimas. Jis užrašo ant lapelio: „Netikėta pareiga“. 
 
Kristus Luko evangelijos 14–me skyriuje ragina 
klausytojus praktikuoti „prisėdimą“. Šiandien 
svaiginančių tempų amžiuje, kaip niekada anksčiau 
yra būtina siūlyti šią taip mažai žinomą pareigą…  
 
[…] Prieš pradėdami savo šeimos namo statybą, jūs 
lyginote savo požiūrius, pasvėrėte savo materialius ir 
dvasinius išteklius, sudarėte planą. Bet ir toliau 
darbuodamiesi savo santuokoje, ar nepražiūrėjote 
būtinybės abiems susėsti, peržvelgti atliktą darbą, vėl 
iš naujo atrasti išsikeltus siekius ir pasikonsultuoti su 
„Mokytojus Statytoju“.  
 
Aš žinau prieštaravimus ir sunkumus, bet taip pat 
žinau, kad namas vieną dieną sugrius, jeigu 
neprižiūrėsime statomo namo rėmų ir sijų.  
 
[…] Kad išvengtumėte rutinos, yra kitas būdas, apie 
kurį norėčiau jums plačiau papasakoti. Pasiimkite 
savo kalendorius ir taip, kaip  ten įsirašote koncertą 
ar apsilankymą pas draugus, įsirašykite susitikimą su 
sutuoktiniu; tegul tai bus aišku, kad šios dvi ar trys 
valandos yra „tabu“ – krikščioniškai tariant – šventos! 
Ir neleiskite, kad kokia nors priežastis (vakarėlis 
mieste ar pietūs su draugais) leistų atšaukti 
susitikimą, kurį paskyrėte vienas kitam. 
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Kaip praleisti tas valandas? Visų pirma nuspręskite, kad jūs niekur neskubate – vienas 
kartas tai dar ne įprotis! Palikite krantą, irkitės į atvirą jūrą, reikia bet kuria kaina pakeisti 
aplinką ir užmiršti rūpesčius. Kartu perskaitykite skyrių iš knygos, kurią atsidėjote šiai 
privilegijuotai valandai. 
 
Prieš arba po – pasimelskite. Jei įmanoma, tegul kiekvienas garsiai ištaria asmeninės ar 
spontaniškos maldos žodžius (ši maldos forma, neišpeikiant kitų maldos būdų, 
stebuklingai suartina širdis). 
 
Tokiu būdu įžengę į Viešpaties ramybę, pasakykite vienas kitam tas mintis, tuos 
prieštaravimus (glūdinčius savo širdyje), apie kuriuos nelengva šnekėti ir nedažnai 
aptariate tarpusavyje ypač intensyviu, užimtu laiku. Nutylėjimai gali tapti pavojingu 
meilės priešu.  
 
Tačiau neapsistokite savyje ar dabartiniuose rūpesčiuose, nukeliaukite piligriminę 
kelionę iki jūsų meilės šaltinių, persvarstykite jūsų numatytą viziją, idealą, kuomet 
pasirinkote eiti kartu tuo pačiu keliu džiaugsmingai žingsniuodami.  
 
Atnaujinkite savo uolumą. Po to sugrįžkite į dabartį, pastatykite tikrovę prieš idealą, 
atlikite šeimos židinio sąžinės sąskaitą (nesakau jūsų asmeninę sąžinės sąskaitą). 
Stenkitės laiku padaryti praktinius sprendimus, kad išgydytumėte, sutvirtintumėte, 
atjaunintumėte, pravėdintumėte, atvertumėte šį židinį. Atsineškite į šią sąskaitą 
aiškumą ir nuoširdumą; nusileiskite iki diagnozuotos ligos šaknų.  
 
Taip pat kodėl nepašvęstumėte keleto akimirkų pasvarstyti apie kiekvieną jūsų vaiką, 
prašydami Viešpaties stebėti jūsų paties žvilgsnį į jūsų širdį kaip Jis yra pažadėjęs, kad 
juos matytumėte ir mylėtumėte kaip Jis, ir kad juos vestumėte Jo nuožiūra. Ir galiausiai 
ypatingai savęs paklauskite, ar jūsų šeimoje tarnaujama Dievui. [...]  
 
Daugiau nebeturite ką sakyti vienas kitam? Kartu patylėkite, tai bus visiškai irgi 
naudingas laikas jums abiems. Atsiminkite šiuos Meterlinko (Maeterlinck) žodžius: 
„Mes dar nepažįstame vienas kito, nes mes dar neišdrįsome kartu patylėti“. 
 

    1945, Henris Kafarelis” 

1987 m. gegužės 3 d. Šventasis tėvas Kafarelis kreipdamasis į Dievo Motinos komandas 
praėjus 40 metų po jų įkūrimo savo kalboje primena pamatines charizmas ir ten pat 
priduria iki tol mažai suprastą sąvoką: nesavanaudiškumo svarbą sutuoktinių meilėje.  
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„Visų pirma entuziastingai stebėdamas įsimylėjusias jaunas poras aš maniau, kad meilė 
bus didysis tobulumo veiksnys, ir kad tereikėjo jiems pasakyti: „Būkite ištikimi 
meilei!“ Aš tuomet neatsiminiau, jog Kristus davė du būdus tiems, kurie norėjo siekti 
tobulumo: meilę ir pasiaukojimą. Dievas nori krikščioniško ir poros tobulumo, kad 
kiekvienas žmogus taptų tobulas, o tai pasiekiama tik esant ištikimu meilei ir 
pasiaukojimui, t. y. savęs dovanojimui ir savęs užmiršimui. Meilė ir pasiaukojimas turi 
dvi medalio puses: nėra meilės be pasiaukojimo, o pasiaukojimo, kuris nėra 
pasiaukojimas iš meilės.  
 
Galvodamas apie tai, aš supratau, kad Viešpats sukūrė santuoką kaip geriausią būdą 
vystyti meilei ir kaip geriausią būdą skatinti pasiaukojimą. Ir aš supratau, kad 
pasiaukojimas negali likti meilės nuošalyje, kad tikrasis pasiaukojimas yra tiesiog 
neginčijamai niekada nesibaigianti meilė, kai gyvenama be perstojo turint nuostatą 
„dėl tavęs“ ir niekuomet „dėl manęs“. Viešpats mums davė dvi kojas, kad galėtume 
vaikščioti žemės keliais, o kad vaikščiotume šventumo keliais, Viešpats mums davė du 
būdus: meilę ir pasiaukojimą. Tuomet aš supratau, kad buvau paraginęs poras strykčioti 
ant vienos kojos, iki kol pasieks kelionės tikslą, tačiau mes negalime toli nueiti keliu, kai 
reikia taip strykčioti. Supratau, kad reikėjo judėti būtent dviem kojom, viena po kitos. Ir 
aš nesu tikras, kad Dievo Motinos komandos pilnai priėmė šią mintį.  
Santuoka: tai geriausias būdas auginti meilę ir itin geras būdas ugdyti pasiaukojimą, nes 
pasiaukojimas skatina meilę. 
                   1987, Henris Kafarelis“ 

 

2 – Prisėdimo šaknys Biblijoje 

Praktinė idėja: šie tekstai gali būti skaitomi įžanginėje prisėdimo maldoje  

Geriausią Siekio Prisėsti 
(arba Prisėdimo) ir jo būtinų 
charakteringų bruožų 
paaiškinimą mums duoda 
Šv. Lukas, kurį citavo pats 
tėvas Kafarelis:  

„Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau 
atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš 
ko užbaigti. Kad kartais, padėjus pamatą ir nebaigus, 
žmonės matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų:  „Šitas 
žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti“. 
 Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu karaliumi, 
pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar turėdamas dešimt 
tūkstančių kareivių, pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris 
atsiveda dvidešimt tūkstančių?!  Jei ne, tai, anam dar 
toli esant, siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Taip pat 
kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo 
nuosavybės, negali būti mano mokinys“.  

Lk 14, 28–33 
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Šv. Matas paaiškina poros kūrimo pradžią savo Evangelijoje (19, 4–6)  cituodamas 
Pradžios knygos eilutes (2, 22–24).  

 
Prisėdimas ir pasvarstymas 
įgalina savo gyvenimą statyti 
tvariai, ant uolos, o ne 
paskubomis ir neapgalvotai, 
kaip mums kalba Šv. Matas 
savo 7-me skyriuje 

„Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į 
išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. 
Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į 
tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas 
ant uolos.  
Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į 
paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio.  
Prapliupo liūtys, ištvino upės, kilo vėjai ir daužėsi į tą 
namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus“. 

Mt 7, 24–27 

3 – Siekis prisėsti visuomet aktualus šiuolaikiniame mąstyme  

Netgi neturėdami tėvo Kafarelio intuicijos, mes suprantame, kad kai kurios poros 
nebejuda į priekį ar net save naikina dėl dialogo stokos. Iš tiesų į klausimą „Kodėl gi 
sugriuvo jūsų santuoka?“ Dauguma išsiskyrusių asmenų atsakė: dėl „prastos 
komunikacijos“. Jei tikėsime šia išvada, santuokinis bendravimas yra esminis šiandienos 
poroms, ir dialogo nebuvimas yra be jokios abejonės  viena iš esminių šiandienos 
santuokos trapumo priežasčių. 
 
Tarp sutuoktinių egzistuoja daug kitų bendravimo ir pasidalinimų formų, tačiau Dievo, 
pakviesto būti prisėdimo pokalbio dalyviu, buvimas atnaujina santuokos sakramento 
malones, perkeičia sutuoktinių pokalbį unikaliu būdu. Prisėdimo metu mes kviečiami 
padaryti atsakingą sprendimą bendrauti, kuris kartu atneša daug ir kitokios naudos. 
Posakio „Siekis Prisėsti“ žodis primena siekiamybę, reikalavimą, būtinybę lavinti savo 
valią pratybomis, kad tam liktumei ištikimas. Bet mes galėtume taip pat kalbėti 
apie„Malonumą Prisėsti“, kai atpažįstame kiek daug naudos jisai teikia.  
 

E   1977 m. atnaujinus Chartiją, šeši įsipareigojimai buvo aiškiai apibrėžti. Dar ir šiandien 
kai kurie savęs klausia, ar judėjimas neturėtų būti mažiau reiklus, taikydamas šiuos 
įsipareigojimus, norint neišgąsdinti komandos narių, ir kad dėl to jie nepasitrauktų iš 
Komandų. Tačiau, kiekvienas iš mūsų,  galėdamas tai patirti savo komandoje arba kai 
girdime kitų liudijimus, galime patirti, jog įsipareigojimų praktika ir jų reikalavimai 
(įgyvendinami palaipsniui) yra brangiausi santuokinio dvasingumo įrankiai. Ugdymas 
vyksta palaipsniui, jūs prisiimate juos ir pamažu suvokiate šiuos reikalavimus vis labiau, 
atpažindami, jog jie yra pamatas sutuoktinių, kurie trokšta pasikviesti Viešpatį, kad juos 
lydėtų meilės kelionėje, dvasingumo augimui. 
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II. Kodėl reikalingas prisėdimas? 

1 – Tėvo Kafarelio atsakymas į sunkumus, sutinkamus porose  

Šie sunkumai gali būti tokie:  

 nesusipratimai, nekantrumas, 
savimeilė, egoizmas, nesusikalbėjimai, 
nutylėjimai, kurie nuolat iškyla gyvenant 
santuokoje; 
 

 sutuoktinių sunkumai susitikti, nes 
jie gali būti labai užimti savo profesinėje 
veikloje, užimti savo vaikais, savo 
įsipareigojimais, savo atsakomybėmis 
buityje, turėti skirtingus tvarkaraščius, 
nuovargį, pagundą kiekvienam užsidaryti 
savo paraleliniuose gyvenimuose; 
 

 kai užsimirštama nuolat kurstomai 
meilei suteikti ekspresyvumo (išreikšti 
meilę žodžiais ir gestais, kad ji nesuglebtų, 
nenusilptų ir neužgestų pradinis 
entuziazmas);  
 

 neužtikrintumas dėl darbo: 
nesaugumo pojūtis kenkia  gerai šeimos 
atmosferai. 

Šeima, kurioje neskiriama laiko 
sustoti ir apmąstyti, dažnai iš pasalų  
yra įtraukiama į įsitvirtinančią 
materialinę ir moralinę netvarką; 
rutina užgrobia bendrą maldą, 
valgymą kartu ir kitus šeimos ritualus, 
auklėjimas sumažėja iki daugiau ar 
mažiau nervingų tėvų refleksų; 
vienybė aptingsta, šie ir daug kitų 
sutrikimų pastebima tik formavimo 
neturėjusiose, auklėjimo ir 
santuokinio dvasingumo problemų 
nepažįstančiose šeimose, bet ir tose 
šeimose, kurios laikomos santuokinio 
gyvenimo ekspertėmis. 
Neatsižvelgdami į būtinybę pamatyti 
save per atstumą, sutuoktiniai 
nebepastebi to, ką iškart supranta 
juos aplankantis asmuo, 
peržengdamas jų namų slenkstį: tą 
atsainumą, apie kurį nusiminę 
draugai kartais pasikalba tarpusavyje, 
nedrįsdami apie tai užsiminti 
tiesiogiai to paliestiems asmenims, 
nes bijo jų nesupratimo ar per didelio 
jautrumo.  

1945 m. Tėvas Kafarelis,  
„Netikėta pareiga“ 
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LIUDIJIMAS: „Aš neperdedu, sakydama, 
kad siekis prisėsti yra mūsų kaip 
jaunavedžių poros vienintelis laikas, kai 
šiemet mes turime progą ramiai ir rimtai 
pasišnekėti. Mano vyro darbo, užimančio 
kiekvieną jo laisvą valandėlę, rezultatas 
toks, kad jis gyvena visiškai už namų ribų. 
Aš atsigulu anksčiau už jį, ir jis keliasi 
anksčiau už mane. Taigi siekio prisėsti 
būtinybė mums peršasi dar labiau.“ 

 

Štai iš kur būtinybė skirti laiko susitikimui 
vienam su kitu VIEŠPATIES akivaizdoje.  

„Neaiškiai matome eidami, dar 
neaiškiau bėgdami. Štai kodėl yra 
būtinybė prisėsti …“ 
 

Rekolekcijų pamokslininkas 

Daugelyje porų dialogas regis vyksta, bet iš tiesų jame yra kalbama tik apie 
kasdienybės klausimus.  

 
2 – Tėvo Kafarelio duoti prisėdimo tikslai 

 
 
„Bet nuo to meto, kai ėmėtės darbo savo 
santuokoje, ar neapleidote būtinybės 
prisėsti, kad kartu patikrintumėte atliktą 
užduotį, vėl atrastumėte išsikeltą idealą, 
pasikonsultuotumėte su Mokytoju 
Statytoju?“ 
 

1945, Henris Kafarelis, Siekis prisėsti  

 Vėl atrasti išsikeltą idealą. 
 Pasikonsultuoti su Mokytoju 

Statytoju 
(Lk, 14,28–30). 

 Kovoti su rutina. 

 Atsitraukti. 

 Atrasti Kristų kalbantį mūsų 
porai. 

 Praturtėti derinant mūsų 
skirtingus dvasingumus, kartais 
ir leidžiant jiems susidurti. 

 Prisiderinti vienam prie kito. 
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3 – Todėl, kad prisėdimas yra tinkamas kiekvienai porai 

Prisėdimo praktika nesiekia sutuoktinių 
asmenybių suliejimo. Priešingai, jis 
reikalauja pažinti mūsų sutuoktinio 
išskirtinumą, gretinant jį su savimi.  
 
Prisėdimas taip pat vengia, kad kuris nors 
vienas imtų valdyti kitą, ar kad  kurio nors 
vieno vaidmuo nublanktų kito akivaizdoje. 
Reikia, kad kiekvienas nuolankiai augtų 
Viešpaties akivaizdoje ir duotų erdvės 
augti kitam. 

LIUDIJIMAS:„Tai, kad kartu mums 
pavyksta atskleisti mūsų problemas ir 
sunkumus Dievo akivaizdoje 
nesusipykstant tarpusavyje, mums 
padeda auginti supratimą ir pagarbą 
vienas kito nuomonei. Kai prisėdimo 
metu imamės svarstyti kokį nors 
dalyką tikro krikščioniško 
geraširdiškumo dvasioje, tai 
priimame su geranoriškumu ir mes 
nebekaltiname kito dėl problemos 
priežasčių. Maldoje ir Dievo Žodyje 
mes dabar turime harmoningo poros 
gyvenimo paslaptį.“ 

4 – Kodėl pareiga? 

Prisėdimas parodo mūsų troškimą abiems augti meilėje. Meilė nėra tik troškimas 
ir patrauklumas, ji taip pat yra valia statyti tarpusavio santykius, tai dėlto mes 
kalbame apie pareigą. Yra dienos, kai santuokoje yra sunku, štai kodėl mes kalbame 
apie pareigą. Prisėdimo būtinybės supratimas parodo troškimą dar labiau mylėti 
sutuoktinį. Nėra augimo be reiklumo. 

5 – Kodėl prisėsti? 

Todėl kad kai kurios temos gali būti 
atidėti, nes liečia mūsų giluminius 
troškimus, apie kuriuos niekas mūsų 
neskatina kalbėtis. Tai proga diskutuoti 
apie sudėtingus (ar subtilius) dalykus, 
pavyzdžiui seksualumą.  

Todėl kad be atnaujinto dialogo mes 
nepaklausiame, ar mūsų turimas 
sutuoktinio įvaizdis yra teisingas. 
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Todėl kad be laisvo pasirinkimo gilinti 
mūsų santykius, mes nerasime kitų 
dialogo formų ir vėl atsimušime į tuos 
pačius sunkumus. 

Todėl kad tai yra būdas maitinti meilę 
vienas kitam, kad būtume vieningi 
Dievo akivaizdoje.  

Todėl kad, mes prisiekėme Dievo 
akivaizdoje, o tai reiškia, kad Jis yra mūsų 
poros augimo dalis. Jis padeda mums 
auginti gilesnius santykius meilėje ir 
bendravime. 

Todėl kad prisėdimas yra laikas, kai 
rimtai įsiklausoma į vienas kitą. Mes 
jaučiamės iš tiesų vertinami, jei 
esame išgirsti. 

LIUDIJIMAS: „Ir kai mes susipykstame, 
mes žinome, kad tėra vienas būdas 
išspręsti problemą: prašyti prisėdimo. Ir 
kai aš kalbu, jis / ji manęs klauso. Ir 
užbaigiame malda. Tai mums nuolat 
primena, kad mūsų santuoka yra 
sakramentas; prisėdimas yra tam tikras 
šio sakramento – visų malonių šaltinio –  
priminimas.“ 

Todėl kad tai yra Viešpaties žvilgsnyje 
vyro ir žmonos kartu praleistas laikas, 
kad kalbėtųsi tiesoje ir ramybėje. Šis 
jausmų ir minčių raiškos tarp 
sutuoktinių laikas teikia geresnį 
vienas kito pažinimą ir 
bendradarbiavimą.  

Todėl kad prisėdimas mums padeda po 
truputėlį atsiskleisti savo sutuoktiniui. Jis 
padeda sutuoktiniams geriau vienas kitą 
pažinti, abipusiškai vienas kitą padrąsinti, 
taip pat abiems tapti atvirais Dievo žodžio 
klausymui. Jo metu pilnai galime priimti 
kito turtingumą, atrandant nuostabius 
Dievo meilės darbus, kurie apsireiškia 
poros Meilėje! 

Todėl kad kai kurie neišreikšti  
sunkumai gali tapti tikromis 
problemomis. 
 
Todėl kad prisėdimas mus veda į 
bendrystę vienas su kitu ir su Dievu, 
atnešdamas Jo akivaizdą visam mūsų 
gyvenimui: planams, svajonėms, 
džiaugsmams, liūdesiui, sėkmėms ir 
sunkumams. 

Todėl kad siekis prisėsti padeda išvengti 
santuokinio gyvenimo rutinos ir išlaiko 
jaunus meilę ir santuoką. Jo vertė yra 
branginama visų praktikuojančių porų. Jos 
atpažįsta šiame susitikime progą labiau 
pamilti vienas kitą.  

Todėl kad prisėdimas padeda kritiškai 
įvertinti praeitį, analizuoti santuokinį 
ir šeimyninį gyvenimą, kurti ateities 
planus ir pasidalinti apie sutuoktinių 
pasirinktą idealą. 
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III. Kaip atlikti prisėdimą? 

 

Nėra baigtinės formulės ar schemos, kurių reiktų laikytis šio mėnesio susitikimo 
metu. Esmė, kad kiekviena pora atrastų sau patiems geriausią būdą, kuris būtų jiems 
aiškiausias kalbėtis. Svarbu, kad pora turėtų šį pokalbį reguliariai, kiekvieną mėnesį, 
nes tai pagilina jų meilę vienas kitam ir Dievui. 
 
Kai kurios poros jau nuo pirmų prisėdimų susiduria su drovumo, nesaugumo ar kitais 
sunkumais vienas kito atžvilgiu. Be abejo mes visi jau turėjome šių sunkumų ar net 
nesusipratimų. Bet iš tiesų prisėdimas yra daug daugiau, nei pokalbis tarp vyro ir 
žmonos. Jis vyksta tarp trijų asmenų: abiejų sutuoktinių ir Dievo. Tai įmanoma tik 
būnant Jo akivaizdoje. Tačiau yra kelios gairės, kurių galima laikytis, nes jos leidžia 
pasidalinimui būti nuoširdžiam ir vaisingam.  
 

1 – Planuoti 
 

Kiekvieną mėnesį savo kalendoriuje 
pasižymėkite susitikimą. Pasiskirkite vienas 
kitam šį pasimatymą, kuris būtų be skubos, 
vienas kitam laisvai dovanokite šį laiką. 
Prisėdimas yra Dievo akivaizdoje atlikta 
jūsų poros gyvenimo refleksija ir ji tampa 
sutuoktiniams brangia tarpusavio dovana.  

 

 

2 – Pasiruošti 
 

Pasikalbėti su sutuoktiniu nėra taip 
natūralu, kaip gali pasirodyti, jeigu norime 
būti konstruktyvūs, neįžeisti vienas kito ir 
žvelgti į kitą su meile. Puikus būdas yra 
apie tai pagalvoti iš anksto ir:  

 sudaryti sąrašą dalykų, apie kuriuos 
reikia pakalbėti;  

 atsistoti į „kito batus“, kad 
pristatytume kitam temą jo 
neįžeidžiant; 

 elgtis mylinčiai, nuoširdžiai ir 
atvirai. Tikrovėje tai nėra visada 
lengva, ypač nuovargio, frustracijos 
ar nesutarimų atveju.  Gali iškilti 
būtinybė atidėti sunkią ar jautrią 
temą. Kartais gali tekti būtinai 
atidėti jau suplanuotą prisėdimą. 
Svarbu būti ištroškusiam šio 
susitikimo ir pasiruošusiam taip 
pasidalinti. Todėl yra taip esmiškai 
svarbu susikurti sąlygas 
„geram“ prisėdimui.  

LIUDIJIMAS: „Turime matyti prisėdimą ne kaip darbinį susitikimą prie apskrito stalo, 
bet kaip sužadėtuvių pasimatymą su visu ateities atradimų slėpiniu, taip pat su visais 
paslėptais turtais, kuriais pasidalinti mus pakvietė mylimas asmuo.“ 
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Osmozės akimirka 
„Kaip jam mandagiai pasakyti, kad jo 
motina mane siutina?“ 

„Kaip jai pasakyti, kad mano motina čia 
apsigyvens?“ 

 
3 – Įsikurti 
 

 Ieškokite tinkamos, ramios ir 
nuošalios vietos. Gal būt pas jus 
namuose ar išvykoje, traukinyje, 
pajūryje, restorane, kaime.  

 

 Sukurkite tinkamą klimatą, 
uždekite žvakę, atsisėskite prieš 
ikoną.  

 

 Išjunkite telefoną. 

 

Šv. Paulius geriau už visus savo laiške 
Kolosiečiams duoda tikslius pamokymus 
apie tikram, nuoširdžiam, įsiklausančiam, 
pilnam nuolankumo ir švelnumo 
santuokiniam dialogui būtinas savybes: 

„Taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir 
numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu 
gailestingumu, gerumu, nuolankumu, 
romumu ir kantrumu. Būkite vieni kitiems 
pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei 
vienas prieš kitą turite skundą. Kaip 
Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. 
Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra 
tobulumo raištis. Jūsų širdyse 
teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią 
esate pašaukti viename kūne. Būkite 
dėkingi!“ 

Kol 3, 12–15 
„Broliai, jei kuris žmogus būtų pagautas 
nusikaltęs, jūs, dvasios žmonės, 
pamokykite tokį romiai. Bet žiūrėk, kad ir 
pats neįpultum į pagundą!  Nešiokite vieni 
kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus 
įstatymą.“ Gal 6, 1–2 

 
Išgyvenami ir puoselėjami meilė bei 
atleidimas mums leis nešioti vienas kito 
naštas, kaip pataria Šv. Paulius savo laiške 
Galatams  
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4 – Melstis 
 

Malda yra prisėdimo pagrindas. Tėvas 
Kafarelis primygtinai reikalauja šio 
esminio punkto.  

„Po to, arba visų pirma pasimelskite. Tegul 
kiekvienas, jei įmanoma, garsiai ištaria 
asmeninės ir spontaniškos maldos 
žodžius: ši maldos forma, neišpeikiant kitų 
maldos būdų, stebuklingai suartina 
širdis.“ 

 

 

 

 
Nutilkite mylinčio Dievo akivaizdoje. 

Pakvieskite Viešpatį į savo susitikimą, kad 
jus lydėtų ir atvertų vienas kitam bei 
sukurtų dieviškos meilės ir nuolankumo 
atmosferą. 

Prašykite, kad būtumėte pripildyti jo 
malonės. 

Prašykite Viešpaties vadovauti jūsų 
apmąstymams ir dalykų skyrimui.  

Nuoširdžiai atsiprašykite už tuos 
momentus, kai užgavote savo sutuoktinį. 

LIUDIJIMAS: „Tikiu, kad nežiūrint 
visko turime paruošti savo širdis 
prisėdimui, kuris vyktų 
džiaugsmingoje ir maldingoje 
dvasioje, kad iš karto sukurtume 
jaukią ir atpalaiduojančią 
atmosferą.“ 

 „Palaimintas būk Viešpatie už šią 
pasidalintą meilę, už mūsų troškimą  
visada vienas kitą mylėti, už mūsų 
šiandienos džiaugsmą.“. 

 
5 – Pasidalinimas 

  

 

Šis pasidalinimas turi vykti: 

 turint viltį, kad jis padės mūsų porai 
daryti pažangą; 

 su džiaugsmu, kad vykdome Dievo 
valią, nes Jam patinka, kad Jo vaikai 
kalbasi. 
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Dokumente „Siekių mistika“ skaitome: 
 
„Svarbu, kad prisėdimo metu pora 
prisimintų ir akcentuotų pozityvius jų 
santuokos aspektus, o taip pat visos 
šeimos, asmeninius pasiekimus ir kitus  
momentus ir tai švęstų. Santuoka pilna 
džiaugsmo yra laiminga santuoka!“ 

 
 
 

LIUDIJIMAS: „Mes kiekvienas esame linkę 
labiau kaltinti kitą, o ne save; turime 
formuoti įprotį į prisėdimą ateiti labiau 
atgailaujant nei išsakant reikalavimus – tai 
viena iš daugelio naudų kalbantis Dievo 
akivaizdoje. Čia matome vieną iš santuokos 
sakramento malonės vaisių.“ 
„Mes turime – kaip be abejo daugelis 
sutuoktinių porų – du skirtingus 
dvasingumus. Per prisėdimą šie 
dvasingumai susitinka, persipina ir be 
susipriešinimo vienas kitą praturtina.“ 

Yra būtina: 

 dėmesingai klausytis vienas kito; 

 nepertraukinėti: niekad nepradėti 
šnekėti, kol kitas nepabaigė; 

 kalboje naudoti „aš“ (jaučiuosi), o 
ne „tu“ (kaltas); 

 būti nuoširdžiu ir noriai 
priimančiu; 

 subtiliai komentuoti, nes 
dalinantis apie gilius dalykus mes 
tampame pažeidžiami; 

 Nuolankiai pripažinti savo klaidas 
ir priimti kito klaidas švelnumo ir 
atlaidumo dvasioje; 

 Švelniai imtis spręsti jautrias 
temas pasitikint Viešpaties meile; 

 Prisiminti, kad dažnai sutuoktiniai 
turi skirtingus dvasingumus : tai 
yra ne nesutarimų, o praturtinimo 
šaltinis. 

6 – Klausimų, praturtinančių prisėdimą, pavyzdžiai: 
 

Kaip aš matau save patį ? 
– Kas man labiausiai patinka manyje? 
– Ko bijau ? 
– Koka mano savybė yra geriausia? Kokia yra mano didžiausia yda?  
 
Kaip mes matome save, kaip porą ? 
– Ar mums patinka būti kartu? 
– Kokiu klausimu mes tarpusavyje sutariame arba nesutariame ? 
– Kokios yra mūsų galimybės, mūsų ydos ir mūsų ribotumai mūsų poroje ? 
– Kaip mes išgyvename mūsų seksualinius santykius, ar galime apie juos atvirai ir 
sąžiningai kalbėtis ? 
– Ar mūsų dvasingumas apima ir mūsų seksualumą ? 
– Ar mes dalinamės visu savo turtu, išlaidomis, visomis buitinėmis užduotimis ? 
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Koks mūsų santykis su Dievu? 
– Kokią vietą Dievas užima mūsų gyvenime? 
– Kaip galėtume Dievą dar labiau pažinti? 
– Koks mūsų dvasinis gyvenimas; ar rūpinamės, kad jis augtų? 
– Ar meldžiamės poroje? 
 

Mes ir mūsų vaikai 
– Ar pažįstame savo vaikus?  Ar skiriame jiems laiko? 
– Kokius gerus dalykus jiems perduodame? 
– Ar gerbiame jų laisvę juos auklėdami? 
– Ar jie mato mus kaip laimingą porą, gerą pavyzdį? 
– Ar neturime kuriam nors vienam vaikui daugiau prielankumo, nei kitiems? Arba 
atvirkščiai? 
– Ar mūsų bendravimas su jais yra geras ir nuoširdus? 
– Ar vienam kuriam iš jų nereikia ypatingo dėmesio? 
 

Mes ir kiti mūsų šeimos nariai 
– Ar mes tikrai palikome tėvą ir motiną, kad susituoktume? 
– Kokie mūsų santykiai su mūsų tėvais, mūsų uošviais, mūsų žentais ir marčiomis, mūsų 
anūkais? 
– Kokios antipatijos egzistuoja mūsų šeimoje? 
– Ar mes skiriame deramą dėmesį seniausiems asmenims ? 
 

Mes ir tie, kurie mus supa 
– Ar esame svetingi? Ar padedame vargstantiems? 
– Ar neturime problemų su kaimynais? 
 

Mes ir Bažnyčia 
– Koks mūsų dalyvavimas mūsų Bažnyčios gyvenime? 
– Kiek mes įsipareigojame? 
– Ar esme atviri priimti ir palydėti sužadėtinius? 
 

Mes ir mūsų komanda 
– Koks yra mūsų komandos gyvenimas? 
– Koks mūsų santykis su judėjimu? 
 

Tarptautinė Judėjimo atsakingoji pora suvokė daugelio Judėjimo porų juntamą būtinybę 
suintensyvinti jų santuokinį bendravimą ir dėl to troško pasiūlyti keletą konkrečių idėjų 
poroms. 
Viena iš svarbiausių temų porų gyvenime yra seksualumas. Šiuo klausimu yra natūralu 
šnekėtis tarpusavy; tačiau mes žinome, kad dažnai šia tema pradėti pokalbį  yra nelengva. 
Kad padėtų poroms sukurti tinkamą pokalbiui šia tema atmosferą, satelitinė judėjimo 
komanda paruošė lapelius su klausimais poroms „Seksualumo teologija“. Jie susideda iš 
įvado, Dievo Žodžio skaitymo, tam tikro jų seksualumo aspekto refleksijos ir klausimų 
lengvinančių tolesnį pokalbį. 
Šie užrašai bus artimiausiu laiku paruošti naudojimui Judėjimo nariams; mes esame 
užtikrinti, kad jie taps brangiais Dievo Motinos komandų porų įrankiais. 
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7 – Mūsų nutarimai ir gyvenimo 
taisyklė 
 

Daugelis porų po prisėdimo užsirašo 
pastabas: 
 

 užrašai padeda augti; 

 kad įgyvendintų reikalingus 
pasikeitimus; 

 kad pasidarytų veiksmų planą 
naudingą kitam prisėdimui. 

 
 

 
 

LIUDIJIMAS: „Mūsų prisėdimo 
pabaigoje mes pasirenkame kaip savo 
gyvenimo taisyklę tai, kas buvo aiškiai 
išdėstyta pokalbio metu; Gyvenimo 
taisykles skirtingais mėnesiais mes 
renkamės kiekvienas asmeniškai arba 
vienas kitam arba mums abiems kartu.“ 

Prisėdimo pabaiga yra puikus metas pasirinkti Gyvenimo taisyklę. 
Ši gyvenimo taisyklė (nekalbant apie tai, kad kiekvienas sutuoktinis turi turėti savąją) 
yra nekas kita, kaip kiekvieno sutuoktinio sprendimas prisiimti kažką, kas padėtų 
abiems pilnavertiškai atliepti Dievo valią jų porai. 
Tai nereiškia dauginti įsipareigojimus, bet juos patikslinti, kad sustiprintume 
pasiryžimą ir išvengtume nukrypimų nuo kurso.  

 

8 – Pagaliau – dėkoti 
 

 Už prisėdimo naudingumą. 

 Už mūsų porą. 

 Už mūsų komandą. 
 

Pabaigiame skaitydami Magnificat. 
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IV. SUNKUMAI 

 

1 – Geranoriškumo trūkumas 

 Ginti save teisinant, kaltinti savo 
sutuoktinį. 

 Nepriimti sutuoktinio tokio, koks jis 
yra. 

 Iš anksto nusiteikti, jog žinome ką 
kitas nori man pasakyti, bet 
neįsiklausyti, į tai, ką jis man sako. 

 

 Turėti negatyvias nuostatas kurios 
apsunkina dialogą. 

 Apibendrinus sakyti kaltinančiu 
tonu:  „Tu…visuomet / Tu… 
niekuomet“. 

 Teisti kitą, tuo metu, kai jis kalba. 

2 – Išorinės aplinkybės 

 Organizuotumo trūkumai. 

 Sunkumas skirti laiko santuokiniam 
dialogui  

 Nuovargis, bloga fizinė ar dvasinė 
savijauta  

 Susitikimo nevertinimas 

3 – Dažniausiai pasitaikančios klaidos 

 Pamiršti pasikviesti Dievą į 
mūsų susitikimą. 

 Skubėti kalbėti neapgalvojus, ką 
tuo norime pasakyti, ir dėl ko po 
to galime gailėtis. 

 Neišklausyti kito, užsiverti savo 
paties požiūryje ir menkinti kito 
požiūrį (puikybė) 

 Slėpti savo paties jausmus kuriuos 
sukelia tai, ką sako kitas. 

 Kalbėti užuominomis. 

 Vengti kai kurių temų, todėl kad  jos 
pernelyg subtilios ar jautrios. 

 Kurti dar daugiau problemų vietoj to, 
kad pasiūlytumėm sprendimus. 

4 – Keliai, kaip įveikti sunkumus  

 Atsisakyti noro pasakyti paskutinį 
žodį. 

 Rasti tinkamą atstumą: nei per arti, 
nei per toli. 

 Kalbėtis su humoru: tai leidžia 
sušvelninti problemas. 

 

 Naudoti „aš“,o nekaltinantį „tu“. 

 Pasitikėti kitu. 

 Kalbėtis įsisąmoninus, kadesame 
Dievo akivaizdoje.  

 Klausytis Dievo, prašyti jo patarimo, 
nekalbėti jo vietoje. 
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V. Vaisiai 

 
 „IrDabar meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir visokeriopu išmanymu, 

kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto 
Kristaus dieną, pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo garbei ir šlovei.“ Fil 1, 9–11 

 
a. 1. Siekis prisėsti augina sutuoktinių 

meilę, todėl kad jis augina savitarpio 
priėmimą ir savitarpio dovanojimąsi. Ji 
leidžia atrasti kito tiesą, gerumą ir grožį. 
 

2 2. Jis skatina bendravimą, būtiną 
santuokiniam gyvenimui. 

 
3 –3. Jis augina mūsų vaisingumą; jis taip 

pat yra didelė pagalba mūsų šventumo 
kelyje. 

b.  
4 –4.  Jis yra džiaugsmo šaltinis 

įsisąmoninant kito meilę mums ir mūsų 
meilę kitam. 

 
5 –5.  Jis augina draugystę tarp vyro ir 

žmonos, jų pasitikėjimą ir intymumą. 

 
 

LIUDIJIMAS: 
 

AVA PRIEŠ – „Pradžioje prisėdimas mums buvo 
labai sunkus (…).Kai mano žmona mane 
kviesdavo prisėdimui, maniau, kad tai 
neturėjo jokios reikšmės, kai tai buvo tik 
laiko gaišimas.“ 

 

NT  DABAR – „po to kai dėjome pastangas 
praktikuoti prisėdimą, mūsų poros 
gyvenimas labai pasikeitė. Su laiku mes 
atradome, kad nei mes, nei didžioji dalis 
jaunų šeimų nežinojome, kas tai yra 
„susituokusiųjų gyvenimas“ ir kaip gyventi 
dviese. Dabar mes to mokomės kartu su 
Dievu ir su Bažnyčia. Mūsų pokalbiai 
nebėra banalūs nei egoistiški. Per 
prisėdimą mes išmokome melstis kartu , 
tam skirti laiko ir kalbėtis.“ 

 
6. Jis skatina abipusį atleidimą. 7. Jis praturtinti mūsų dvasingumą , nes 

išmokstame skirtumus ne supriešinti, bet 
vertinti kaip turtą. 

8. Jis padeda įsisąmoninti mūsų santykių 
trūkumus ir mums padeda rasti būdus, 
kaip juos pagerinti. 

9. Jis mums padeda atsakyti į kito 
troškimus, jam duoti tai, ko jam reikia, o 
ne tai, ką aš jam noriu duoti. 

Paskutinio teismo palyginimas Šv. Mato evangelijoje (25, 35–36) mums sako: „Nes aš 
buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau 
keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane 
aplankėte, kalinys – atėjote pas mane“. Tai, kas yra nuostabiausia šiame pasakojime – 
tai visiškas atitikimas tarp kito poreikio ir jam duoto atsako.  
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IŠVADOS 
 
 

Praktikavusių šią tėvo Kafarelio intuiciją porų patirtis rodo Dievo 
akivaizdoje ir tiesoje vykstančio giluminio dialogo turtingumą. 

 
 
Nuo 1947 metų, prisėdimas yra vis aktualesnis komandos narių 

gyvenime, darant pažangą šventumo kelyje. Jis yra didelė pagalba 
poros bendravimui, vis naudingesnis šiandien, kai santuokai ir šeimai 
kyla grėsmė. Siekis prisėsti yra svarbus instrumentas skirtas poroms, 
kad padėtų joms augti meilėje savo sutuoktiniui, Dievui ir kitiems, ir 
gyventi tikrą atleidimo gyvenimą. 

 
Kiekvienas gali susidurti su sunkumais vienu ar kitu metu, 

praktikuodamas prisėdimą, tačiau gauti vaisiai pranoksta bet kokius 
lūkesčius: jis pagerina klausymąsi ir pagarbą, taip pat ir Dievo 
suvokimą. 

 
 
 

RAKTINIAI ŽODŽIAI 
 

Reguliarumas, Pažanga, Klausymasis, Reiklumas, Pagarba, 
Supratimas, Priėmimas, MALDA, Nuolankumas, MEILĖ, Dievo meilė, 

Atvirumas, Priėmimas, Sutikimas, pasitikėjimas, ATLEIDIMAS, 
Ramybė, TIESA  
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TURINYS 
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1 – Tėvo Kavarelio troškimas 3 
2 – Prisėdimo šaknys Biblijoje 5 
3 – Siekis prisėsti visuomet aktualus šiuolaikiniame mąstyme 6 

 
 II – Kodėl reikalingas prisėdimas? 7 

1 – Tėvo Kafarelio atsakymas į sunkumus, sutinkamus porose 7 
2 – Tėvo Kafarelio duoti prisėdimo tikslai 8 
3 – Todėl, kad prisėdimas yra tinkamas kiekvienai porai 9 
4 – Kodėl pareiga? 9 
5 – Kodėl prisėsti? 9 
 
 

 III – Kaip atlikti prisėdimą? 11 
1 – Planuoti 11 
2 – Pasiruošti 11 
3 – Įsikurti 12 
4 – Melstis 13 
5 – Pasidalinimas 13 
6 – Klausimų, maitinančių prisėdimą, pavyzdžiai 14 
7 – Mūsų nutarimai ir gyvenimo taisyklė 16 
8 – Pagaliau – dėkoti 16 

 

 IV – Sunkumai  17 
1 – Geranoriškumo trūkumas 17 
2 – Išorinės aplinkybės 17 

3 – Dažniausiai pasitaikančios klaidos 17 

4 – Keliai, kaip įveikti sunkumus 17
  

 

  V – Vaisiai 18 

 

  Išvados 19 


