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Broliai kartu su jaunimu, dalyvaujančiu Naujųjų metų stovykloje,  
sveikina Jus su Naujaisiais Metais! 

Brangus (-i) drauge Kristuje, Ramybė ir džiaugsmas jums! 
Prieš keletą savaičių buvau šurmulingoje, pilnoje atvykstančių ir 

išvykstančių žmonių Paryžiaus Rytinėje traukinių stotyje. Vieni iš jų 
skubėjo, kalbėdami telefonais, greičiausiai nenorėdami pavėluoti į sa-
vo traukinį, kiti, priešingai – ramiai mėgavosi kavos puodeliu besišne-
kučiuodami su savo bendradarbiais. Šiame paryžietiškame pasaulyje, 
pačiame piko įkarštyje, aš, mažas žvirbliukas iš Tiberiados, jaučiausi 
truputį iškritęs iš konteksto. 

Ieškodamas savo traukinio išvykimo laiko dideliame traukinių 
tvarkaraščių ekrane, išgirdau kažką kreipiantis į mane žodžiais: „Jūs 
kažko ieškote?“. Iš lėto atsisukau pasižiūrėti, kas taip mandagiai ma-
ne užkalbino. Vos tik atsisukau, Matilda prisistatė – ji studijuoja 
Strasbūre, yra krikščionė evangelikė. Atrado tikėjimą vieno draugo, 
kuris paprasčiausiai išdrįso paliudyti apie savo susitikimą su Jėzumi, 
dėka. Skaitant Šventąjį Raštą jos širdis prisipildė didžiulės ramybės ir 
taip užsiliepsnojo meile Kristui. 

Tiberiados bendruomenė 
Maldos bendrystė 

Tiberiados bendruomenė 
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Ji čia su keletu 
draugų. Labai greitai ir 
paprastai prasidėjo gra-
žus pasidalinimas apie 
tikėjimą. Kiekvienas pa-
liudijo. Susitikimui besi-
baigiant, Matilda pasi-
džiaugė dėl šios galimy-
bės dalintis apie savo 
susitikimą su Jėzumi, 
apie tikėjimą ir Dievo Žo-
dį. Tokie pasidalinimai yra, kaip ji pati sakė, tarsi deguonies ant-
plūdis ir balzamas širdžiai šiandieniniame mūsų pasaulyje. Prieš 
atsisveikinant Matilda manęs paklausė, ar sutikčiau pasimelsti 
kartu. Tad prasidėjo šlovinimas, labai paprastas ir santūrus, pa-
čiame stoties viduryje. Keletas šlovinimo ir dėkojimo žodžių spon-
taniškai ištryško iš kiekvieno iš mūsų širdies ir buvo kitų palydėti 
žodeliais „Amen!“ ar „Aleliuja!“. 

„Jūs kažko ieškote?“ Šis gražus klausimas, kaip staigmena, 
buvo užduotas tuomet, kai visiškai nesitikėjau. Jis yra tarsi aidas 
klausimo, kurį Jėzus uždavė dviem Jono Krikštytojo mokiniams: 
„Jėzus atsigręžė ir, pamatęs juos sekančius, paklausė: „Ko ieško-
te?“ (Jn 1, 38). 

Tai yra vienas iš esminių egzistencinių klausimų, nes padeda 
išlaisvinti mūsų giluminį troškimą. Koks yra pats karščiausias 
mūsų troškimas? Kai kas ieško saugumo, kiti pinigų, dar kiti pri-
pažinimo dėl savo pasiekimų… Bet šie du mokiniai netikėtu būdu 
atsako klausimu: „Kur gyveni?“. Jie išreiškia širdies, kuri susitin-
ka Jėzų, nuojautą, kad nepakanka nueiti su Juo gabalėlį kelio, 
pasikalbėti keletą minučių savo smalsumo patenkinimui. Jie 
trokšta kitko, trokšta daug daugiau: „pasilikti“ su Viešpačiu, su 
Jono Krikštytojo jiems pristatytu Dievo Avinėliu. 

Mokinių pavyzdys parodo, kad šio „pasilikimo“ su Jėzumi dė-
ka jų gyvenimuose galėjo pražysti naujas pavasaris. Matilda taip 
pat atrado gyvenimo kelią susitikusi Jėzų. Jėzaus Evangelija yra 
kaip visa atnaujinančio pavasario dovana, naujo pasaulio, kuria-
me ir mes galime bendradarbiauti, viltis. Tad net jei mūsų pasau-
lyje ir griaudžia patrankos, ir neapykantos šūksniai dažnai tampa 
sviediniais… su pasitikėjimu įženkime ir pasilikime nuolankioje 
meilėje, kurią mums siūlo Evangelija. 
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Ko mes ieškome šiuo šv. Kalėdų laiku? Atsakydamas noriu pa-
sidalinti Christian Bobin mąstymu: „Aš jaučiu priešiškumą per 
daug jaukiems, romantiškiems ar saldiems vaizdiniams. Šv. Kalė-
dos nėra graži istorija ar svajonė. Šv. Kalėdose matau ateinantį ma-
nęs susitikti naujagimį, kuris jau yra mano Mokytojas. Vaiką, kuris 
mane išmokys elementarių, bet esminių tiesų. Jis mane išmokys, 
kad vienoje pusėje yra strategijos, apskaičiavimai, jėgos galia, pini-
gai, pavydas. Ir kad kitoje yra dėmesys kitam, savęs užmiršimas, 
dovanojimas, atvirumas, gerumas. Per šv. Kalėdas ateina vaikas, 
atnešantis neįmanomą gyvenimą, bet, be šio neįmanomo, nėra ki-
to.“ 

Šv. Kalėdų šventė mus kviečia pasirinkti, akis į akį susidurti su 
pamatinėmis gyvenimo tiesomis. Jas labai greitai užmirštame, ir 
todėl, jei tik skirsime šiek tiek laiko tylai, jas atrasime jau įrašytas 
mūsų širdies gelmėje. Jei sutinkame priimti Jėzų į savo gyvenimą ir 
mokytis iš šio Mokytojo, kuris yra romus ir nuolankios širdies, at-
rasime, kad kito būdo gyventi nėra. Kitais žodžiais tariant, tai – at-
sivertimas. Evangelija mus išgelbsti iš beprasmybės. Dėmesys ki-
tam, savęs užmiršimas, dovanojimas, atvirumas, gerumas… atgai-
vina gyvenimą, padaro jį įmanomą ir gražų. Visi esame pašaukti eiti 
šiuo Evangelijos keliu, kuriuo Jėzus mus veda iki galo. 

„Jūs kažko ieškote?“ Taip, Viešpatie! Mes ieškome pasilikimo 
Tavo Meilėje.  

Visa Tiberiados žvirbliukų ir zylučių bendruomenė Jums linki 
patirti šv. Kalėdų ramybę ir džiaugsmą bei labai gražių 2018-ųjų 
metų! 

Brolis Bartas 

Džiaugsmas susitikti su vysk. Kęstučiu  
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16 metų Lietuvoje 
Gruodžio mėnesį, 1998 m., vos sugrįžęs iš rekolekcijų, su-

laukiau bendruomenės klausimo, ar esu pasirengęs vykti į misiją 
Lietuvoje. Jutau, kad tai ne mano jėgoms, tik brolių pasitikėjimas 
ir įsitikinimas, kad mane ten kviečia Dievas, leido man žengti šį 
žingsnį. Išvykau 2001 m., ir nuo tada Tiberiados bendruomenė 
įsikūrė Lietuvoje nuolatiniam buvimui. Tad jau šešiolika metų 
einu bendruomenės tarno pareigas ir dažnai kartoju, kad be bro-
lių pagalbos ir Dievo malonės nebūčiau pajėgęs įveikti visų pasi-
taikiusių iššūkių. 

Pirmiausia tai dėkingumas, kad kartu patyrėme tiek gražių 
dalykų. Buvome daugybės pasikeitimų liudytojai, kai žmonės bu-
vo paliesti malonės ir iš naujo gavo apsčiai gyvenimo; tokie daly-
kai vyko ir tarp mūsų pačių. Manau, Lietuvoje galėjome žengti 
dideliais žingsniais, nes dažnai sutikdavome atvirų ir entuziastin-
gų žmonių. Mūsų misijos su jaunimu, šeimomis, su Magnificat 
leidiniais, su Tobijo ir Saros namais tapo įmanomos tik todėl, kad 
mūsų kelyje pasitaikė narsių ir Dievo veikimui atvirų žmonių. 

Pašaukimas įsikūnija konkrečioje vietoje. Be abejonės, Balt-
riškių kaimas užima svarbią vietą mano širdyje. Mus supanti 
gamta yra nuolatinis susižavėjimo šaltinis, vakar būdamas vienu-

moje kontempliavau ežere atsi-
spindintį sniegu apdengtą mišką. 
Prisiminiau pasaulio kūrimo pa-
sakojimą, kai Dievas, kiekvieną 
dieną ką nors sukūręs, matė, kad 
tai yra gera. Tokį gerumą radau ir 
šalia gyvenančiuose žmonėse. 
Dažnai prisimenu dieną, kai mū-
sų kaimynas Antanas išmokė 
mus šienauti dalgiu, kaip jis juo-
kavo ir šokdamas drauge su mu-
mis kartojo judesius. Džiaugsmas 
nuginkluoja ir veda mus į daliji-
mosi, keitimosi, padarytos pa-
slaugos malonę. Man prireikė lai-
ko adaptuotis, suprasti, kad mū-
sų „belgiška“ Tiberiados bendruo-
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menė turi prisitaikyti prie labai turtin-
gos kultūros, turinčios skaudžią istori-
ja. Tam reikia nuolatos kelti klausimus, 
bet taip pat žinoti, kad turime ką pasa-
kyti, kad Viešpats suteikė mums cha-
rizmą ir ji čia rado tinkamą dirvą. 

Panašiai buvo ir su mūsų vykdy-
tomis statybomis. Pirmiausia teko įsi-
klausyti į vietą, jos istoriją, kontekstą, 
ir tada pagal poreikius ieškoti sprendi-
mo, derinančio pagarbą tradicijai su 
naujais drąsiais sprendimais. Tai vyko pamažu. Pirmasis mūsų 
pastatas buvo senas kolūkio statinys. Mes pasinaudojome jau 
esančiais pamatais ir ant jų pastatėme panašios struktūros namą. 
Tai buvo klaida, pamatai nebuvo tvirti, vėliau teko juos tvirtinti ir 
dabar statinys juda drauge su ten apsistojusiais žmonėmis. Šią 
pamoką išmokome. Ir, be jokios abejonės, bendruomenėje patirtis 
panaši: kartais tekdavo sparčiai žengti į priekį ir po to teko atsi-
gręžti, kad sutvirtintume, sugrįžtume prie pamatinio mūsų ben-
druomenės akmens. 

Sausį keliems mėnesiams išvykstu į Asyžių (Italija), mane pri-
ims Porciunkulės pranciškonų bendruomenė. Tas laikas bus skir-
tas dėkoti, ilsėtis ir mokytis, kad vėliau tęsčiau savo įsipareigojimą 
su broliais Lietuvoje. Esu dėkingas broliui Paskaliui, kuris iki lie-
pos perims vadeles. Tada bendruomenės tarno pareigas pradės eiti 
brolis Ivanas. Dėkoju jums už paramą, gerai suvokdamas, kaip 
dažnai mane palaikė malda. Kiek turiningų draugysčių užsimezgė 
per šiuos metus. Tegu Išganytojo gimimas tampa proga kiekvie-
nam mūsų atgimti, leistis perkuriamiems, kad taptume vis laisves-
ni. 

Brolis Pranciškus 
„Taisykite Viešpačiui kelią“ 

„Žodis, kurį tau sakau, nėra toli nuo tavęs, jis yra tavo šir-
dyje.“ Štai jau keturiolika metų esu Tiberiadoje, visą laiką gyvenau 
pagrindiniuose namuose. Esu prisirišęs prie bendruomenės narių, 
kaip prie naujos šeimos; man patiko visa tai, kuo čia galėjau užsi-
imti, tačiau užsimiršau, kad Tiberiada apima kur kas didesnę rea-
lybę nei vien namai Belgijoje. 
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Taigi, labai nustebau rugsėjo mėnesį vykusios kapitulos metu 
gavęs misiją prisijungti prie bendruomenės Lietuvoje; dieviškas si-
urprizas – kaip per brolių prašymą galėčiau nepatirti, jog tai pats 
Dievas mane supurtė? Ir vis dėlto, kaip nesugrįžti prie tos pirmo-
sios meilės, dėl kurios jau pirmą kartą „viską“ palikau? Jei tai tik-
rai Dievas mane kviečia, kaip galėčiau atmesti tai, su kuo jau iš 
anksto buvau sutikęs? Kaip Abraomas šiandien sutinku Dievą, sa-
kantį: „išeik“, ir taip pat: „aš būsiu su tavimi“. Manyje sukilo daug 
klausimų ir nerimo: „kaip tai įvyks?“ Bet ramybė atėjo prisiminus 
vieną mane labai palietusį įvykį dar iš vienuolinio gyvenimo pra-
džios. Kai mūsų broliai išvyko į Kongą, Kikvito vyskupas jiems pa-
sakė: „Aš jūsų nesiunčiu, kad darytumėte tą ar aną, kiti tai jau da-
ro, aš jums patikiu savo tautą, kad ją mylėtumėte.“ Štai ir visa 
programa, tokia paprasta ir tuo pačiu metu didelė. Man šis saki-
nys tapo pamatiniu mano naujos misijos akmeniu: „aš tau duodu 
tautą, aš tau duodu bendruomenę, kad ją mylėtum“. Meilė yra pro-
tinga ir gudri, ji atveria duris ir be pavydo remiasi kitų žmonių do-
vanomis, taip išlaisvindama juose tai, kas geriausia. 

Be to, jau patyriau, kad esu laukiamas Lietuvoje, esu priima-
mas toks, koks esu. Man nereikia visko mokėti. Mano silpnumas ir 
ribotumas, priimami tiesoje ir su pasitikėjimu Dievu, gali slėpinin-
gai atskleisti, kas yra geriausia kituose, tą kiekvieno mūsų nešioja-
mą žmogiškumą ir nuolankumą. Tuomet nebereikia būti visuomet 
užtikrintiems ar susivaržiusiems, bet kartu galime kurti bendrą 
laimę būdami broliais. Taip dar kartą patiriu, kad „kai esu silpnas, 
esu stiprus“ ir kad Viešpats atskleidžia savo galybę silpnume. 

 Šiuo metu turiu laiko pasiruošti savo 
naujai misijai, kuri prasidės liepos mėne-
sį. Išmokti lietuvių kalbos pradmenų, už-
megzti ryšių Lietuvoje, susipažinti su ben-
druomene Baltriškėse. jau buvau Lietuvo-
je, Vilniuje lankiau lietuvių kalbos kursus. 
Patyriau, kad krikščioniui bet kuri tėvynė 
yra svetima žemė ir bet kuri svetima žemė 
yra tėvynė. Kokia staigmena būti sutiktam 
oro uoste šv. Damijono grupelės, koks 
džiaugsmas Vilniaus gatvėse sutikti jau 
matytus žmones, koks džiaugsmas matyti 
pirmuosius Tiberiados žvirblio gyvenimo 
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šioje žemėje pumpurus … migruojančio žvirblio. Ir dar yra dvasinis 
pasiruošimas. Duodame tai, ką turime, ir taip „ilsimės tarnauda-
mi“ (šv. Faustina). Šis laikas skirtas apmąstyti, melstis, gerti iš 
šaltinio ir taip iš naujo viduje užmegzti sandorą, kurios nuo amži-
nybės troško Viešpats, tam, kad, atėjus laikui, išskrisčiau vis la-
biau suvokdamas, jog priklausau ne vien bendruomenei, bet Kū-
nui. Tai darbas, reikalaujantis kantrybės – palikti tai, kam pasky-
riau kūną ir sielą: „vienas yra sėjėjas, kitas pjovėjas“. Iškeliauju 
pjauti to, ko nepasėjau, ir jau dabar tegaliu dėkoti už tai, ką bro-
liai pasėjo Lietuvoje per dvidešimt metų. Ir viltis dėl ateities… 

 
Brolis Ivanas 

Tobijo ir Saros namai 
Su Dievo malone šį rudenį „Tobijo ir Saros“ namai atvėrė 

duris šeimoms. Šis bendruomenės projektas jau neša vaisių, pat-
virtinančių šiuos Viešpaties Jėzaus žodžius: „Ateikite pas mane 
visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 
28), „Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus.“ (Jn 8, 31). 
Paprašėme keletą krikščioniško palydėjimo dalyvių pasidalinti sa-

Kartu su broliu Ivanu aplankėme Baltijos jūrą 
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vo patirtimi. Mes labai gerbiame jų privatumą ir todėl jų liudijimai 
yra anonimiški.   E ir J  

„Perdėtas jautrumas, nervingumas bei ginčai bendraujant tar-
pusavyje, negelbstintis fizinis poilsis ir atostogos svetur buvo pir-
mieji ženklai, simptomai, kad mūsų širdys kraujuoja, dvasia ken-
čia. Pagalbos reikėjo kiekvienam individualiai, kaip asmeniui, ir tik 
vėliau kartu, kaip porai. Sužinojome, kad Tiberiados bendruomenė 
patarnauja porų krikščioniškame palydėjime ir su vyru susitarėme, 
kad turime suteikti vienas kitam galimybę vykti į Baltriškes. Atvy-
kus nebuvo lengva, kai kas džiugino, o kai kas kėlė irzulį. Padėda-
vo nurimti pasivaikščiojimai gamtoje, Švč. Sakramento adoracija, 
šv. Mišių šventimas. Pirmuosius pokalbius su palydėtoja Daiva ir 
broliais Egidijumi, Pranciškumi dialogais sunku pavadinti – pakak-
davo tik užkabinti skauduliuką ir pūlinys pratrūkęs išsiliedavo 
ašarų, nuoskaudų, savęs kaltinimų ar savigailos pavidalu. Išpažin-
tis, atgaila, palydėtųjų palaikymas, drąsinimas, priėmimas, užtari-
mas maldoje padėjo sugrįžti į besąlygiškai mylinčio Dangiškojo Tė-
vo glėbį ir atgimti kaip be galo vertingam ir brangiam asmeniui Jo 
akivaizdoje. Tik po šio Kristaus meilės pliūpsnio, stipraus tėviško 

apkabinimo galima buvo 
žengti tolyn link konkrečių 
užduočių, apmąstymų, susi-
tarimų. Žingsnis po žingsnio 
sustiprėjus ir pradėjus sveikti 
kiekvienam iš mūsų, poros 
draugystę sustiprino sutuok-
tinių savaitgalis, kai su paly-
dėtųjų pagalba, remiantis į 

Šv. Rašto žodžiais, galėjome atnaujinti sutuoktinių įžadus, vienas 
kito atsiprašyti ir įsivardinti naujas gaires tarpusavio santykių ir 
draugystės stiprinimui.“  R ir S 

„Esame vedę 17 m., kartu auginame tris nuostabius vaikus, 
gyvenome aktyvų krikščionišką gyvenimą, studijavome Šventąjį 
Raštą, prisidėjome prie įvairių bažnyčios tarnysčių. Atrodytų, sva-
jonių gyvenimas, tačiau ir mus ištiko ilgalaikė santykių krizė. De-
šimt metų įvairius sunkumus sprendę „už nesusikalbėjimo ribą ir 
skyrybų klausimą. Esame dėkingi Dievui, kuris  parodė mums, kad 
galime prašyti ir sulaukti krikščioniško palydėjimo Tiberiados ben-
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druomenėje. Krikščioniškas 
palydėjimas unikalus tuo, 
kad prieš kiekvieną susitiki-
mų pokalbį prašoma Šven-
tosios Dvasios pagalbos, to-
dėl mums tai stiprino tikėji-
mą, kad Dievas dalyvauja 
mūsų šeimos reikaluose. 
Pokalbių ir praktinių už-
duočių metu dvasios palydėtoja Daiva ir brolis Pranciškus suda-
rė sąlygas saugiam mūsų sunkių jausmų reiškimuisi (daug gin-
čijomės); gavome labai naudingų įžvalgų su gyvenimiškais pavyz-
džiais savo elgsenai keisti; negailėjo laiko, rodė meilę ir kantrybę; 
atjautė silpnumuose, bet tuo pačiu drąsino žvelgti tiesai į akis, 
atsikratant nuodėmingų arba nesąmoningai neatitrūkstama nuo 
realybės, kurioje gyveni, daug dirbi su savimi, kol pradedi prisi-
imti asmeninę atsakomybę, nepamirštamas humoro jausmas, 
poilsis ir paprastumas. „Eiti“ šią krikščioniško palydėjimo kelio-
nę ir būti praktiniais jos dalyviais nėra lengva užduotis. Startas 
yra labai pakylėtas, bet kelias iki palaimingo ir laukiamo finišo 
yra labai sunkus. Nuolat reikia pasiryžti, nuolat reikia atleisti ne 
tik savo antrajai pusei, bet ir sau pačiam, Dievui. Taip, Jūs gerai 
perskaitėte: atleisti Dievui. Kur esame dabar? Pusiaukelėje. Ma-
nome, kad didžiausias jausmų audras, taip „saugomas“ egoisti-
nes nuostatas, konkurenciją, nuoskaudas, pyktį, sužeidimus at-
vėrėme: vienas kitam, o svarbiausia – Dievui.“ 

Daiva ir Vidas 
Geriau pažinti, kad labiau mylėtume 

Spalio 1 d. per šv. Mišias Simon, Daumantas, Maria, Bar-
bora ir aš pradėjome šv. Jono Krikštytojo metus Belgijoje. Mes, 
merginos, gyvename pas seseris Pondrome, vaikinai – pas brolius 
Lavaux-Sainte-Anne. 

Šie metai vis labiau atsiskleidžia kaip didžiulė Dievo dova-
na. Praėjusius tris mėnesius galėčiau palyginti su vienu sekma-
dieniu, kurį praleidome su tėvais prieš man išvažiuojant. Tas lai-
kas buvo visiškai paprastas. Kartu keliavome į Šiluvą. Važiuoda-
mi kalbėjomės, juokėmės, kartais tylėjom – tiesiog buvome kartu. 
Greičiausiai dėl šio paprastumo šis laikas ir buvo toks ypatingas. 
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Tiesiog būti, o ypač su tais, kuriuos mylime, yra neįkainojama do-
vana. Šie šv. Jono Krikštytojo metai man yra tarsi toks pats ypatin-
gas laikas buvimui su Kristumi. Tai tarsi paskirta viena diena (na, 
šiuo atveju devyni mėnesiai) kokybiškam buvimui kartu – sąmo-
ningiau ir atidžiau būnant Jo akivaizdoje. 

Šiam buvimui bendrystėje su Dievu ir Jo pažinimui padeda 
gyvenimas bendruomenės ritmu – pastovi malda, rankų darbas, 
tylos laikas, pasidalinimai, Šventojo Rašto skaitymas. Rytais Dievo 
Žodį skaitome su vienos iš sesių palydėjimu. Pastarosiomis savaitė-
mis naudojome savo talentus skaitydamos Pradžios knygą. Kiekvie-
na pagal savo dovanas iliustravome mus palietusias ištraukas. Re-
zultatas buvo džiuginantis! Tačiau esmė tikrai nėra  piešinio esteti-
ka, tačiau Šventojo Rašto, kaip gyvo Žodžio, kuris prakalba, padrą-
sina, gydo atradimas. 

Tikra malonė šiuos metus gyventi trise! Savo džiaugsmą iš-
reiškiame labai įvairiai – mažais meilės darbais ar švelniu humoru. 
Štai vienas iš pavyzdžių: pora dienų kartu su broliais dirbome tvar-
kydami senos konstrukcijos akmenimis. Vakare, gerokai pavargusi, 
grįžtu į savo kambarį… ir koks siurprizas! Mano durys užremtos 
krūvele tų pačių akmenų, kuriuos nešiojau visą dieną... tačiau 
šalia jų taip pat pamerkta be galo graži ir kvepianti rožė. Tokie 
pokštai kaip šis (ar paslėptos basutės, dantų pasta, samtis prie 
puodelio vietoj šaukštelio cukrui ir t. t.) man liudija apie mūsų 
troškimą gyventi bendrystėje vieni su kitais. 

Kiekvieną pirmadienį turime pasidalinimą apie praėjusią sa-
vaitę. Tai padeda permąstyti, ką Viešpats per praeitą savaitę man 

Dovilė, Barbora ir Marija 
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padovanojo, pastebėti, kur Jį susitikau. Tačiau tuo pačiu  tai yra 
ir galimybė būti atidesnėms viena kitai. Po truputį pradedame 
labiau vieną kitą pažinti. Pavyzdžiui, jei po ryto maldos Marija 
išėjusi į lauką džiaugsmingai sušunka „O-la-la!“, esu tikra, kad 
pamatysiu kažką gražaus – spalvotą dangų arba sniegą. O jei 
Barbora dirba virtuvėje, žinau, kad pietūs bus labai labai ska-
nūs! 

Maisto gaminimas – viena iš mums 
patikėtų tarnysčių, tačiau ne vienintelė. 
Rudenį sukasėme naujas lysves, paruošė-
me daržą žiemai. Kartais kepame duoną 
visai bendruomenei (rankomis išminkome 
apie 60 kg tešlos) – darbas, reikalaujantis 
jėgų, tačiau labai gražus ir suteikiantis 
daug džiaugsmo. Vieną dieną per savaitę 
skiriame namų tvarkymui. Švariuose na-
muose ir mums pačioms, ir žmonėms, ku-
rie atvyksta čia praleisti keletą dienų, 
daug maloniau gyventi. Kiekvienas atvy-
kęs žmogus atneša mums daug džiaugsmo. Norėtųsi priimti 
kiekvieną su tokia meile ir atvirumu, kaip ir pačiai teko būti pri-
imtai per vieną misiją Lježo regione. Beveik savaitę su sese Bene-
dikta lankėme šeimas. Dažniausiai jų nebūdavome įspėję apie 
savo atvykimą ir nežinodavome, ar rasime ką nors namuose, kur 
galėsime pernakvoti ir pan. Tačiau kaskart buvome labai šiltai 
priimtos. Viena iš stipriausių patirčių, kurią parsivežiau iš šios 
misijos, tai visų mūsų sutiktų žmonių atvirumas, tikėjimas, tie-
sos ieškojimas ir pasitikėjimas, kad ir ką šiuo metu išgyventų – 
didžiulį džiaugsmą ar išbandymus. 

Iš tiesų, gyvenimas čia kupinas atradimų ir dar nebuvo nei 
vienos tokios pačios dienos, kaip praėjusi. Visa tai, ką galime čia 
patirti, išmokti, ką jau spėjome nuveikti, nors metai dar tik pra-
sidėjo, yra didžiulė dovana. Tačiau dar svarbiau yra tai, ką Vieš-
pats jau spėjo nuveikti ir dar nuveiks mūsų širdyse. Tai, ką Jis 
sėja ir brandina kiekvienoje iš mūsų, iš Jo malonės ir su Jūsų 
maldos pagalba, tikiu, užaugs ir duos vaisių. 

Pavedame save šv. Jono Krikštytojo užtarimui, kad padėtų 
paruošti kelią Jėzaus atėjimui į mūsų širdis. Trokštame geriau 
Jį pažinti, kad galėtume labiau mylėti. 

Dovilė 
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Reikėjo gyvenime kažką keisti 
Gyvenu vienuolyne, ir jeigu man kas nors tai būtų pasakęs 

prieš trejus metus, tikrai būčiau nusijuokęs ir pasakęs: nebent kai 
kiaulės išmoks skraidyti. Keista, jos vis dar neskraido, o aš dar 7 
mėnesius žadu gyventi su Tiberiados bendruomene. 

 Gyvendamas ir dirbdamas 
Kaune jaučiausi, kad negyvenu 
pilnavertiškai, buvo daug ruti-
nos ir skubėjimo, nebuvo laiko 
apmąstyti savo ateities troški-
mų. Reikėjo gyvenime kažką 
keisti, juk nesu medis, galiu 
vaikščioti ir eiti į priekį. Prieš 
čia atvykdamas turėjau kelis 
troškimus, dabar prisidėjo dar 
keli. Norėčiau pasidalinti ištrau-

ka iš knygos „Laukinis širdyje“, kuri labai įprasmina mano troški-
mus ir laiką čia: „Kad atgautų savo širdies troškimą, vyras privalo 
atsitraukti nuo viso savo kasdienybės triukšmo bei įprastų pramo-
gų ir skirti laiko savo sielai. Jam būtina leistis į tyrus į tylą ir vie-
numą...“ Mano vaikystėje nebuvo tėvo, todėl, manau, neišmokau 
pats priimti svarbesnių sprendimų, visada plaukdavau pasroviui. 
Tikiuosi pažinti Dievą kaip Tėvą. Per maldą galima prisiliesti prie 
Dievo, o per Jį ateina visokios malonės ir žaizdų gydymas.  

Čia mokausi daug dalykų, nuo košių virimo pusryčiams iki 
košių maišymo statyboms. Tikiu, per šiuos metus atsiskleis mano 
talentai, išmoksiu vertinti laiką, gal net ir pašaukimą atrasiu. Gy-
venant šiuos metus gražu matyti, kad galiu prisidėti prie bendruo-
menės gėrio. 

Paulius 

Nuotykis Baltriškėse 
Sveiki, esu Algimantas Kalinauskas. Esu kilęs iš Vilniaus – 

Karoliniškių. Nors šiaip beveik visą gyvenimą nugyvenau kaime, 
netoli Kernavės, tarp miškų. Tad ilgą laiką bendravau daugiau su 
medžiais, nei su žmonėmis. Mokykloje buvau ne sportininkas, o 
moksliukas – knygų graužikas. Tad Baltriškėse beveik knygų ba-
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das, bet gal ir gerai. Knygų liko, bet ne per 
daug. Esu jautrus, truputį menininkas – ro-
mantikas. 

Į Baltriškes atvykau ieškodamas, kur link 
kviečia Dievas. Manau, kad jis mane kviečia į 
atgailą. T. y. iš abejingumo visiems ir visur at-
siversti į meilę. Taip pat atvykau į šią bendruo-
menę ieškodamas savo pašaukimo bei tikrojo 
Dievo veido – ne griežto ir niekinančio, bet gai-
lestingo ir mylinčio. 

Per šiuos tris mėnesius Dievas man buvo labai geras ir su-
teikė daugybę, daugybę malonių. Jis išlaisvino mano širdį Jam 
dėkoti, Jį garbinti ir šlovinti. Per pokalbius du broliais bei jų 
draugais Jis padeda priimti save, nesmerkti savęs. Tiberiados 
bendruomenė padovanoja džiaugsmą dalintis savo tikėjimu. Kū-
rėjas suteikia tylą, įstabią gamtą, skanų maistą, sveiką darbą, 
bendravimo pamokas ir dar daug, daug, daug! 

Algimantas 
Grįžimas prie Viešpaties 

Antras mėnuo Tiberiados bendruomenėje, nuostabiai skrie-
jantis laikas tarp gerų žmonių. Būdamas čia išmokstu džiaugtis 
paprastais dalykais, tokiais kaip valgis ar nauja diena. Malda su-
teikia džiaugsmo sielai ir protui, gyvenimo vertybės tampa vis 
šviesesnės, malonesnės. 

Mokykloje lankiau tikybos pamokas, ir nors jos atrodė 
nuobodžios, visada jaučiau, kad yra už žmogų aukštesnė jėga. 
Tam tikrais gyvenimo periodais nebuvau labai dievobaimingas, 
todėl pakliūdavau į nemalonias situacijas ir kompanijas, ir tai į 
mano gyvenimą atnešė daug skausmo ir kančių. Bet Dievo neap-
leidau, lankydavausi babtistų bažnyčioje, būdavo įdomu pastudi-
juoti Šventąjį Raštą. 

 Tikiu, kad Tiberiados vienuo-
lynas yra kaip tik ta vieta, kur pa-
jėgsiu atkurti harmoningą ryši su 
Dievu ir žmonėmis. Būdamas čia 
pradėjau pasitikėti gyvenimo vyks-
mu, mažiau jaudinuosi dėl ryto-
jaus. 

Gvidas 
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Naujienos iš Kongo 
Tegul Viešpats suteikia Jums savo ramybę. Štai keletas nau-

jienų šių naujų liturginių metų pradžioje. Visų pirma, neabejotinai 
daugelis iš jūsų jau girdėjote apie generalinės kapitulos metu pri-
imtą sprendimą, kviečiantį mus sugrįžti į Belgiją. Dėl to šią vietą 
Kikvite, kur gyvename jau daugiau kaip trylika metų, ruošiame 
perduoti kitiems žmonėms. Šiandienos asmeninių ir bendruome-
nės iššūkių bei poreikių akivaizdoje toks sprendimas pasirodė ge-
riausias. Šiuo metu dirbame norėdami pradėti pasauliečių projek-
tą „Evangelija ir vystymasis“, kad ši vieta taptų socialinio Bažny-
čios mokymo laboratorija vietos gyvenime. Šis projektas suteiktų 
galimybę jauniems kongiečiams bei europiečiams drauge įgyti mal-
dos, dalinimosi, formacijos bei darbo (sveikatos, žemės ūkio ir edu-
kacijos srityse) patirties šioje vietoje, kurią kūrėme po truputį, dė-
dami akmenį prie akmens… Viskas dar tik kuriama, esame atviri 
bet kokiai geranoriškai pagalbai. 

Bruno – jaunuolis, kuris atvyko pas mus prieš keletą mėne-
sių turėdamas didelių psichologinių sunkumų. Jis kalbėjo visiškai 
nerišliai, tačiau labai gražia prancūzų kalba. Jo mama jau nebeži-
nojo, ką dėl jo galėtų padaryti. Iš studijų Labumbašyje jis grįžo vi-
siškai pakvaišęs. Panašu, jog kartu su savo draugais jis pasinau-
dojo okultisto paslaugomis, norėdamas gauti „stebuklingą rašiklį“, 
kuris padeda teisingai atsakyti į klausimus per egzaminus. Kaip 
visada, kai susiduriame su juodąja magija, reikia priimti ir tai, jog 
teks sumokėti kainą. Šis atvejus toli gražu nėra pirmasis, su ku-
riuo susiduriame… Bet po vietos kunigo palydėjimo ir gavęs tinka-
mų vaistų Bruno jaučiasi geriau. Prieš keletą dienų jis paprašė, ar 
galėtų ką nors dirbti, kažkuo užsiimti, kad nereikėtų likti vienam 
su savo mintimis. Ir štai jis laimingas kiekvieną rytą atvyksta į 

daržą dirbti kartu su broliu Žeri 
(pranc. k. Jerry). Jis daug kalbasi su 
mūsų broliu ir taip, tikiu, atranda 
šiek tiek ramybės savo širdžiai. Vieš-
pats gydo mus per brolių meilę ir vi-
siškai paprastą rankų darbą. 
 Patikime save Jūsų maldai šia-
me naujame mūsų gyvenimo etape. 

 
Brolis Benediktas 
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KALENDORIUS  
Sausis   

- Šešt. 13-18 d. 
- Šešt. 20-21 d. 
- Pirm. 22-29 d. 

Nazareto savaitė (priėmimo nėra) 
Pjūties vaikų žiemos savaitgalis 
Bendruomenės rekolekcijos Belgijoje 

Vasaris   

- Penkt. 2-4 d. 
- Pirm. 5-11 d. 
- Penkt. 16-18 d. 
- Penkt. 23-25 d. 

Šv. Damijono grupės ekumeninis susitikimas  
Nazareto savaitė (priėmimo nėra) 
Paauglių savaitgalis 
Vaikinų savaitgalis 

Kovas   
- Penkt. 2-4 d. 
- Šešt. 10-11 d. 
- Pirm. 12-18 d. 
- Treč. 21-23 d. 
- Penkt. 23-25 d. 
- Ketv. 29-01 d. 

Šv. Damijono maldos grupių misija Kupiškyje 
Pašvęstųjų susitikimas Panevėžyje 
Nazareto savaitė (priėmimo nėra) 
Arkos bendruomenė Betzata 
Vilniaus Kalvarijų parapijiečiai 
Velykų stovykla 
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 1. Meldžiame Tave, Viešpatie, už pašaukimus Bažnyčioje ir mūsų mažoje bendruomenėje. Patrauk širdis sekti Tave pašvęstajame gyvenime, kad Meilė būtų mylima ir atpažįstama. 
2. Dėkojame Tau, Viešpatie, už malonę gyventi šiuos mūsų bendruome-nės Atgaivos metus. Patikime save Tavo vedimui, Šventoji Dvasia, kad galėtume atsiliepti į Tavo kvietimus ir padovanoti Bažnyčiai Tavo meile spinduliuojančių apaštalų. 
3. Viešpatie, patikime Tau mūsų brolius Konge. Dėkojame už visus tuos matomus ar nepastebimus jų padovanoto gyvenimo misijoje vaisius, ku-rie kartais augo ir noko atšiauriomis sąlygomis. Padaryk šį šiuo metu iš-gyvenamą etapą derlingu ir vaisingu. Viešpatie, apšviesk Juos! 
4. Viešpatie, šiuo šv. Kalėdų laiku meldžiame Tave už pasaulį, kuris kar-tais atrodo toks chaotiškas. Tau pavedame visus, kurie mums vadovauja: padėk jiems susitikti Tavo mažutėlius, kad per juos galėtų atpažinti Tavo paties veidą. Pažadink taikos nešėjus, kad per jų drąsą būtų paliesta di-džiūnų didybė, smurtautojų įniršis, pagiežingųjų neapykanta. Tu, kuris esi Ramybės Kunigaikštis, padėk ir mums patiems kurti taiką visur, kur tik bebūtume. 
5. Per savo Šventąją Dvasią, kuri gyvena mumyse, Viešpatie, sužadink kiekviename iš mūsų misionieriaus dvasią. Te mūsų bendruomenės, dar-bovietės, mokyklos, sporto klubai tampa vietomis, kuriose Tu taptum re-gimas per meilę, įsiklausymą, geranoriškumą, atleidimą, entuziazmą, džiaugsmą ir vienybę. Tegul Tavo gerumo dvelksmas veda mus ir moko veikti kaip Jėzus ir su Jėzumi. 
6. Viešpatie Jėzau, padėk mums nuolatos išlikti džiaugsme ir išnaudoti visas galimybes sėti linksmumo kibirkštėles aplink mus. Tu atėjai į pa-saulį uždegti ugnies: duok mums ją skleisti per džiaugsmą, šypsenas ir gerumą tarp visų, kuriuos sutinkame savo kelyje. 

MALDOS INTENCIJOS 


