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Tiberiados bendruomenė

Maldos bendrystė

Šeimų stovykla baigėsi Karaliaus Mindaugo dieną

O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė!
Mieli maldos draugai, atrodo, karantinas po truputį baigiasi.
Žinau, kai kam jis buvo labai sunkus. Bet taip pat tiesa, kad šis ypatingas metas suteikė mums ir galimybių, progą pakeisti tam tikrus įpročius. Man atrodo, kad būtų tikrai gaila dabar vėl grįžti prie įprasto
gyvenimo, „varyti“ kaip anksčiau, neįvertinus mus praturtinusių suvokimų.
Mes bendruomenėje mėginome per šį laiką patirti paprastumą,
davimą veltui ir brolišką džiaugsmą. Mūsų kasdienybė buvo labai paprasta. Prieš kelias savaites brolis Benua Žozefas pasakojo man vieną
nutikimą. Man jis atrodo labai gražus ir pamokantis. Kai jis skambino
kora lauke, šalia koplyčios, pradėjo pūsti vėjas ir instrumento stygos
ėmė virpėti. Staiga iš koros pasigirdo garsai ir slėpininga giesmė.
Kai jis man tai pasakojo, iškart prisiminiau šv. Efremui suteiktą
pravardę – „Šventosios Dvasios arfa“. Galbūt tokią pravardę turėtume
gauti mes visi. Kai Šventoji Dvasia švelniai pradeda dvelkti į žmogaus

širdį,
pasigirsta
vidinė
simfonija, atsiskleidžia, kas
žmoguje gražiausia. Mūsų
širdies stygos, džiaugsmo,
geranoriškumo,
gerumo,
kantrybės stygos... pradeda
virpėti ir be paliovos kuria ar
perkuria harmoniją.
Norėčiau
pasidalinti
keliais labai paprastais sakiniais, padedančiais Šventajai Dvasiai dvelkti į mūsų gyvenimo arfą, kad mumyse suvirpėtų
tai, kas geriausia. Šie žodžiai mus atveria. Siūlau jums apmąstyti
juos, kad šios vasaros potyriai būtų gilūs.
Čia ir dabar
Viešpats yra mūsų gyvenimo „čia ir dabar“. Galėtume taip
pat kalbėti apie Dievo šiandieną. Mes taip dažnai susitelkę į praeitį ar bėgame į ateitį. Bet Dievas leidžiasi randamas mūsų gyvenimo dabartyje.
Galvoju apie Prisikėlimo Lauryną, kuris sakė: „Nebūtina
visą laiką sėdėti bažnyčioje, kad būtum su Dievu, galime iš savo
širdies pasidaryti maldos vietą, į kurią kartas nuo karto pasitrauktume ir ten su Juo kalbėtume švelniai, nuolankiai ir įsimylėję.“
„Nebūtina daryti didelius dalykus: apverčiu kiaušinienę
keptuvėje iš meilės Dievui; kai ją iškepu, jei nebeturiu darbo, puolu kniūbsčias ant žemės ir šlovinu savo Dievą, kuris man suteikė
malonę tai daryti, ir tada atsikeliu nuo žemės labiau patenkintas
nei karalius.“

O!
„Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad
paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.“ (Mt 11, 25) Nuostaba yra menas. Tai ne išsišiepęs, svajingas ar nerealistiškas optimizmas. Stebėtis reiškia žvelgti į dalykus
ir į žmones su visada nauja širdimi, nebūti abejingam ar nuo visko pavargusiam. Tai reiškia priimti gyvenimą kaip dovaną.
Šį meną galime puoselėti. Turime vystyti išmintingą ir protingą dvasią, kad atpažintume blogį. Labai svarbu atverti akis ir
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širdį kitų kančioms, išmokti atjautos. Bet taip pat svarbu budėti,
kad mumyse neišsektų šis gražus gebėjimas stebėtis, būdingas
mažutėliams, apie kuriuos kalba Jėzus. Pasidavimas ir ironija –
blogiausia, kas mums gali nutikti. Nuostaba yra nusigręžimo nuo
savęs patirtis. Kalbant šiuolaikine kalba: „šlovinimas yra antiasmenukė!“ (Michel Sauquet)
Super!
„Juk burna kalba tai, ko pertekusi širdis.“ (Mt 12, 34) Padrąsinimo žodis gali stebuklus. Padrąsinti reiškia įkvėpti drąsos.
Tokia aplinka mus drauge skatina atiduoti tai, kas mumyse geriausia. Ir atvirkščiai, neigiamos pastabos turi priešingą poveikį.
Visi patiriame sudėtingų išmėginimų ir sunkumų, tad kartais atsiduriame ant drąsos praradimo ribos. Dažnai pakanka vieno padrąsinimo žodžio, gesto ir štai mes pasirengę vėl stoti į mūšį.
„Viešpats DIEVAS man davė iškalbų liežuvį, kad gebėčiau
žodžiu stiprinti nuvargusius. Kas rytą jis žadina mano ausį, kad
klausyčiausi tarsi mokinys.“ (Iz 50, 4)
Šventosios Dvasios arfa
Yra nemažai meno kūrinių, vaizduojančių, kaip karalius
Dovydas skambina lyra ar ją derina. Pirmoje Samuelio knygoje
skaitome, kad Dovydas puikiai
valdė šį instrumentą (1 Sam 16,
23). Šis muzikos instrumentas
dažniausiai minimas psalmėse.
Hebrajų kalba lyra yra kinnor. Pagal ją pavadintas ir Kinneretho
ežeras (Galilėjos jūra), turintis lyros formą. Kalbant apie arfą, Biblijoje minima dvylikos ir dešimties
stygų arfos. Šia rečiau skambinama liaudies šventėse, nes ji nurodo tam tikrą kilnumą.
Tegu šios atostogos tampa
laiku suderinti savo arfas trokštant giliai susitaikyti, be paliovos
pradėti iš naujo. Tegu Šventoji
Dvasia dvelkia į kiekvieno arfą,
kad atskleistų, kas mumyse gra3

žiausia, kilniausia. Būkite dėmesingi lobiams, slypintiems kiekviename žmoguje. Tegu Šventoji Dvasia įkvepia jums nuostabą ir
drąsos kiekvieną akimirką.
Labai gražios vasaros!
Brolis Bartas

„Prie malonės šaltinių“
Broliams, gyvenantiems atokiose Baltriškėse, šis karantino
pavasaris ganėtinai sumažino veiklos su žmonėmis. Daugumos
grupių apsilankymas buvo atšauktas, ir tik gegužės pabaigoje
pradėjo nedrąsiai pasirodyti pirmieji svečiai. Sumažėjęs žmonių
srautas paragino mus kitaip atsiliepti į mūsų Viešpaties, mūsų
laiko ir mūsų Bažnyčios kvietimus. Mūsų mažoji regula (Jėzus –
mūsų įkūrėjas) kviečia mus būtent „būti šalia Jėzaus, gyventi Jo
artumoje [...] gyventi slaptai, darbščiai, disciplinuotai, tyliai ir
paprastai“. Bet susitikimai visai nepranyko. Kai kurie broliai,
kaip ir dauguma lietuvių, atrado Zoom programos privalumus.

Šiemet kardinolas Bačkis vėl aplankė šeimų stovyklą

Taip įvyko keli virtualūs susitikimai su maldos grupėmis, šeimomis, ir ši patirtis buvo graži visiems. Bet skaičiau labai įdomų vienos katalikės psichiatrės, kuri per karantiną irgi turėjo pereiti
prie virtualių susitikimų, atradimą. Ji pastebėjo, kad virtualus
bendravimas su pacientais ją daug labiau išvargindavo nei
„fizinis“ kontaktas. Iš to ji padarė hipotezę, kuri mane privertė
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susimąstyti: galbūt mūsų kūnai teikia energiją vienas kitam vien
būdami kartu? Juk tikrai, visi esame pastebėję, kad galime tamsoje pajusti, jog šalia yra kitas žmogus, ar jei kažkas spokso mums į
nugarą. To pakanka, kad kažkas įvyktų... Bet kokiu atveju galime
persvarstyti kunigo žodžius, kai jis man taria: „Kristaus kūnas“.
Galiausiai ir meldžiantis drauge tyloje kuriamas stebinantis bendras palaikymas, tarsi tie kūnai, susirinkę drauge ir besitiesiantys
neregimo slėpinio link, mums atskleistų kitą Buvimą, paties Dievo
buvimą. Toks sugrįžimas prie svarbiausio dalyko per karantiną
šiuo atžvilgiu buvo geras.
Bet tai nėra viskas. Mūsų mažoji gyvenimo regula ragina
mus „įasmeninti susitikimą“. Per karantiną daug žmonių pajuto
poreikį būti išklausyti. Jei negyveno per toli, atvykdavo automobiliu, dviračiu, pėsčiomis su kauke, ir mes priimdavome, kaip tik
galėdavome. Pastaruoju metu, prasidėjus vasarai, šis išklausymo
poreikis juntamas dar labiau, tarsi žmonės norėtų nusimesti per
sunkią karantino naštą. Jėzus turėjo minias mokinių, bet kiekvienas žmogus dėl to Jo akyse neprarado vertės. Kiek daug trūktų
Evangelijos puslapiams be asmeninių Jėzaus susitikimų: su Nikodemu, samariete, Zachiejumi, daugybe ligonių. Ir mums ši asmeninių susitikimų erdvė turėtų būti brangi. Tokie susitikimai praturtina abu pašnekovus, ir tikra tiesa, kad pasidalintas rūpestis
sumažėja perpus, ir atvirkščiai, pasidalintas džiaugsmas dukart
padidėja. Taip ir patiems broliams reikia tų susitikimų ir esame už
juos dėkingi, kad vienur ar kitur esame priimti tokie, kokie esame.
Vienas šią vasarą mus sukrėtęs susitikimas buvo su Jeanu Noëliu
– prancūzas, vedęs lietuvę, dviejų vaikų tėvas, netoli mūsų turėjo
nedidelį ūkį. Per šią
gavėnią jis vis dažniau
skundėsi
sutrikusiu
miegu ir apetitu. Kai jo
padėtis smarkiai pablogėjo, broliai Frederikas ir Gonzagas nuvažiavo suteikti jam ligonių patepimo. Po saMūsų draugas Jean-Noël buvo palaidotas
vaitės, tarp Šeštinių ir
Baltriškių kapinėse. Melskime už jį.
Sekminių, jis atidavė
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savo sielą Dievui. Jei
trūksta žodžių nusakyti
tokiam išmėginimui, ligos sukeltam nerimui,
klausimams dėl ateities,
mums padeda liturgijos
tekstai: „Tėve, atėjo valanda! Pašlovink savo
Sūnų, kad ir Sūnus pašlovintų tave [...] atlikdamas darbą, kurį man
Paskolinta palapinė mums padeda
buvai davęs nuveikti. [...]
stovyklų metu, ačiū!
Aš jau nebe pasaulyje...
Jie dar pasaulyje, o aš grįžtu pas tave. Šventasis Tėve, išlaikyk ištikimus savo vardui visus, kuriuos esi man pavedęs.“ Šeimą taip pat
palaikė kaimynai ir Bažnyčia. Šitiek kaimynų kaip tik galėdami padėjo Kristinai, Linui ir Marijai. Jie pakeitė Jeano Noëlio šeimą, kuri
dėl karantino negalėjo atvykti iš Prancūzijos. Prieš laidotuves Jeanas Noëlis ilsėjosi mūsų gražioje gėlėse skendinčioje bažnyčioje,
mes verkėme, bet tvyrojo ir keista tyla. Ten budėjome prie jo, tada
palydėjome į paskutinę poilsio vietą žemėje, į Baltriškių kapinaites.
Mūsų reguloje taip pat pabrėžiama: „Gyventi vienybėje – štai
pagrindinė mūsų misija [...]. Todėl nemeluodami mes giedosime:
„O kaip gera, kaip malonu broliams gyventi kartu“ (Ps 133). Karantinas taip pat suteikė mums galimybę nešioti vieni kitų naštas. Tai
tikrai nereiškia, kad būtinai reikia viskuo dalintis su visais. Čia
labiau apie tai, kaip tvarkyti gyvenimą, kad kiekvienas galėtų skirti
laiko tam, kas jam patinka, kas maitiną jį patį ir jo pašaukimą,
atstato jėgas, padeda dosniau ir labiau entuziastingai sugrįžti prie
savo misijos. Nuolankiai
prižiūrėti namus, atlikti
kasdienius darbus pratinantis, kad nėra kitų
žmonių – tai labai paprastas ir kuklus būdas
nešioti vieni kitų naštas.
Broliai, kurie to norėjo,
galėjo pabūti ermitaže ir
iš naujo susitelkti. ToBrolis Vidas drauge su savo studentais
kioje slaptoje vyksta
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daug svarbių dalykų, regimų
tik Tėvo danguje, kurie palaiko pasaulį ir visus didžius
darbus. Regima žmogaus dalis dažnai yra palaikoma šios
slaptos dalies, kuri pastebima pirmiausia, suteikia svarumo žodžiams, žvilgsniui,
atveria daugiau vidinės erdvės išklausyti, priimti. Ši
slapta dalis slėpiningai kuriama tyloje, vienatvėje ir slaptoje. Tai nėra vien tik būdo
bruožas. Galiausiai per šį karantiną taip pat turėjome pagalvoti ir apie mūsų tris jaunuolius, gyvenančius Jono
Krikštytojo metus. Pasauliečiams ši izoliacija galėjo būti
baisi, bet jie ją įveikė su šypsena. Paslėptas šaltinis, teBrolis Vidas visų pasiilgęs siunčia
kantis juose, per tą laiką
jums linkėjimus iš Kanados
Baltriškėse tarsi išsivalė. Buvome numatę piligrimystę į Italiją, kuri virto kelione dviračiais iki
Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje. Bet buvo labai gerai ir
taip. Jie sugrįžo labai įdegę! Birželio 21 d. Julius išvyko į Prancūziją autostopu, o birželio 24 d. valgėme paskutinę vakarienę su Elijumi ir Gunaru. Buvo gražu su kiekvienu jų nuskinti šių metų vaisius, matyti, kaip jie išskrenda į naujus nuotykius, nors ir su šiek
tiek skaudama širdimi. Kas gi džiaugiasi išsiskirdamas, jei branginame vienas kitą? Bet meilė ir yra leisti kitam žmogui eiti savo keliu. Dievas mus tam kviečia...
Mūsų vasara irgi bus kitokia. Brolis Vidas dėl koronaviruso
negrįš iš Kanados, bet iki rugsėjo su mumis bus brolis Mišelis.
Broliai Bartas ir Paskalis taip pat mus aplankė kelioms dienoms,
kad sustiprintume ryšius tarp mūsų bendruomenių. Stovyklos bus
mažesnės, labiau sutelktos ties kasdieniu brolių gyvenimu, kuriuo
džiaugiamės dalindamiesi su jumis. Tad nuoširdžiai jūsų laukiame, kliaudamiesi jėgomis, kurias mums suteiks Viešpats.
Brolis Ivanas
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„Sieloj gyvastis“
Birželio 24-osios rytmetis išaušo saulėtas ir šiltas. Nubudęs
anksčiau nei įprastai, gerokai prieš žadintuvą, lėtu žingsniu patraukiau nusiplauti paskutinius miego likučius. Kiek vėliau, eidamas skambinti varpo, pamačiau ateinantį brolį Frederiką. Modamas priartėjo ir šypsodamasis negarsiai ištarė: "Su švente". Nepaisant to, kad buvo trečiadienis, lyg ir niekuo neišsiskirianti vasaros

Jono krikštytojo komanda sugrįžusi iš Vilniaus piligrimystės kelionės
(Julius, br. Jonas, br. Frederikas, Elijus ir Gunars)

diena, nuo pat šių jo ištartų žodžių viduje sukirbėjo jausmas, leidžiantis suprasti, kad atėjo pabaiga. Sugrįžęs į koplyčią, priklaupiau ant maldos suoliuko ir susidūriau su Jono Krikštytojo skulptūrėle, žvelgiančia tiesiai į mane. Tą pačią akimirką tai tapo kažkuo
apčiuopiamu, kažkuo ko laukiau, bet nesitikėjau, kad įvyks taip
greit. Toji diena buvo pakankamai darbinga, tačiau darbuojantis
mano mintys sukosi ne apie tai. Vakarop, visiems sugūžėjus į bažnyčią, Šv. Mišių metu pakilau ir stojau papasakoti savo patirties
apie praėjusius mėnesius artimoms sieloms.
Savo liudijimą, Šv. Jono Krikštytojo iškilmės dieną, pradėjau
poeto S. Gedos kūrybos žodžiais. Galėjo pasirodyti pakankamai
simboliška, nes atrodo nemažai rašytojų labai vertina buvimą gamtoje ir neretai įvardina tai kaip įkvėpimo šaltinį miestietiškos ruti8

nos išsunktam žmogui. Jaučiuosi apdovanotas, nes per šį, daugiau negu pusmetį trukusį laikotarpį, gamtos grožis yra tik dalis
to, ką patyriau. Gavau ypatingą dovaną, kurios dėka išsistiebiau
daug metrų į aukštį. Gyvenimo Baltriškėse metu, labai dažnai nejučia atrasdavau atsakymą į klausimą: "Kada man iš tiesų gera?".
Ir tikrai ne tada, kai laimėtas žaidimas, gautas komplimentas, iššautas šampanas, blizgantys batai ar įdegis. Skamba ironiškai, bet
tai įvykdavo būtent tuomet kai įpratau busti anksti, po išplautų
indų, pasakyto komplimento, nubėgto trečdalio maratono. Esu įsitikinęs, kad netgi pati mažiausia tarnystė, pati pati smulkmeniškiausia veikla, gali nuvesti tikslo link, pašaukimo link. Kiekvieną
dieną įžvelgdamas tą brolių darbuose po truputį tai supratau. Tai
mane įkvepia.
Kaip jau buvau minėjęs anksčiau, šie metai man buvo svarbūs dėl ryšio su aplinka, mane supančiais žmonėmis, Dievu. Aš iki
šiol mokausi pastebėti gamtos stebuklus. Visgi nuojauta valingai
baksnoja į šoną kuždėdama, kad pažanga oho kokia padaryta.
Dažnai pagaudavau save bevaikščiojantį miško takeliu su Moze
pašonėje, o ne su muzika ausyje, kaip kad darydavau anksčiau.
Išgirsti tylą, pasilikti su savimi ir savo mintimis yra kitas lygis. Galiu tai užtikrinti. Teiginys, kad Viešpats
gali paliesti žmogų per mažiausiai pastebimus dalykus(vėjo
dvelktelėjimą, gėlės žiedlapį, upės čiurlenimą, medžių ošimą), man
įgavo visiškai naują prasmę. Dar niekad neteko taip artimai išgyventi metų kaitos, kaip Baltriškėse.
Šv. Mišių metu aš dažnai mėgstu dėkoti už tai, kad Dievas
pasirodo mano gyvenime per kitus žmones. Neįtikėtina kokių žmonių esu sutikęs per Šv. Jono
Krikštytojo metus. Vieni susitikimai įsimintini labiau, kiti
mažiau, tačiau visi buvo svarbūs. Kiekvienas iš jų paliesdavo skirtingai. Atmintyje įstrigo
paprasčiausi
apsilankymai
pas žmones, gyvenančius netoli esančiuose kaimuose. Būdavo labai gera atvažiuoti ir
žinoti, kad galėsiu bendrauti
man brangia aukštaitiška tarRytinė lectio divina
me. Karantino laikotarpis buvo
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truputį niūresnis, bet kaip tik šios krizės pradžioje atvyko Julius.
Piligrimas iš Prancūzijos. Lietuva, turėjusi būti tik tarpine stotele
kelyje į Rusijos gilumas, jam patapo namais trims mėnesiams. Aš
asmeniškai iš jo išmokau labai daug. Didelis pavyzdys tikėjime,
kasdieniniame darbe, žmonių skirtingumo priėmime (labai
svarbu), pasninkavime. Tikiu, kad mūsų keliai dar susikirs ateityje.
Stiprinti ryšį su Dievu padėdavo ir kasdieninis Biblijos skaitymas. Būsiu atviras, ne kiekvieną kartą tą padaryti būdavo lengva, ypač metų pradžioje. Atsimenu rytų, kai atrodydavo, kad bus
ne tavo diena nors tu ką. Viduržiemio oras su savo +1 ir lietumi
įsismelkęs iki pat dvasios gelmių ir kai puodelis kavos tikrai ne
išeitis. Tuomet būdavo sėdi žmogus su krosnimi akių lygyje ir pasitelkęs visas valios pastangas kovoji su savimi, vidinei komandai
siųsdamas ženklus pakeisti lūpų kampučių trajektoriją, nes jeigu
aš nerandu noro, tai nereiškia, kad turiu jį pasisavinti iš drauge
esančių. Tačiau būdavo dienų, kai perskaitytas skyrius, eilutė ar
net žodis būdavo energijos pliūpsnis, jėgų šaltinis visai dienai. Dievo žodis tiesiai į širdies gelmes.
Man taip pat labai svarbi būdavo pakankamai griežta
brolių sukurta dienotvarkė. Manau, kad tiek pasaulyje, tiek dvasinėse bendruomenėse, darbuose ar sporte disciplina yra tikrojo
laisvė, nors skamba ironiškai. Rašydamas šį tekstą, labai aiškiai
įsivaizduoju save
žilą ir raukšlėtą,
besikalbantį
su
savimi ir pasididžiuojančiai tapšnojantį sau per
petį. Už visas šias
galimybes kurias
gauname dovanai
ir kurias dar gausime. Pasaulis tapo mažas, o ir mes
tapome maži ir tokie kokie esame ir
kokie dideli dar
būsim.
Elijus
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KALENDORIUS
Liepa
- Ketv. 16-19 d.

Pjūties vaikų ir paauglių stovyklos

- Ketv. 23-26 d.

Pjūties vaikų ir paauglių stovyklos

- Antr. 28-30 d.

Antalieptės vaikų dienos centro stovykla

Rugpjūtis
- Antr. 4-9 d.
- Sekm. 9 d.

Šv. Damijono jaunimo stovykla
Elijaus sutvirtinimas (šv. Mišias aukos vysk.
Linas OFM 12.00 val.)

- Antr. 11-16 d.

Šv. Damijono jaunimo stovykla

- Treč. 19-23 d.

Bendrakeleivių vadovų viešnagė

- Antr. 25-27 d.

Klaipėdos patarnautojų stovykla

Rugsėjis
- Antr. 1-30 d.

Nazareto mėnuo (priėmimo nėra)

- Antr. 1-10 d.

Brolių rekolekcijos

- Sekm. 20 d.

Šv. Kazimiero Baltriškių bažnyčios šimtmetis
(daugiau informacijos bus įkelta į bendruomenės tinklapį www.tiberiade.lt)

Spalis
- Penk. 2-4 d.

Šv. Pranciškaus jaunimo stovykla
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MALDOS INTENCIJOS
1.

Viešpatie, patikime Tau mūsų pasaulį, epidemijų, neturto,
neteisingumo ir persekiojimo aukas. Tu gini našlę ir našlaitį, saugok visus pavojun pakliuvusius savo vaikus ir atverk
mūsų širdis ir rankas, kad ateitume jiems į pagalbą.

2.

Viešpatie, meldžiame už žmones, priimančius politinius ir
ekonominius sprendimus. Tegu juos veda Tavo Išminties
Dvasia. Suteik jiems klausančią širdį.

3.

Viešpatie, pavedame Tau visas šios vasaros stovyklas. Tegu
jos priartina mus prie Tavęs mums vis labiau artėjant vieniems prie kitų. Tegu įkvepia mums nuostabos ir paprastumo dvasios, tegu padeda mums išgirsti Tavo žodį ir valią.

4.

Viešpatie, meldžiamės už brolį Vidą Kanadoje. Palaimink jo
studijas, dėstytojus, mokslo draugus ir visas vasaros veiklas. Ir toliau ugdyk jį kaip „visureigį“ Tiberiados brolį.

5.

Viešpatie, meldžiame už Elijų, Gunarą ir Julių, kurie Baltriškėse praleido praėjusius metus ar kelis mėnesius. Laimink jų kelią, sumanymus, sustiprink juos šiame naujame
jų gyvenimo etape. Patikime Tau būsimą 2020–2021 Šv. Jono Krikštytojo metų komandą. Siųsk mums jaunuolių, ieškančių tokios augimo Tavyje patirties.

6.

Viešpatie, priimk pas save Jeaną Noëlį. Taip pat saugok
Kristiną, Liną ir Mariją. Suteik jiems tikėjimo šventųjų
bendravimu, taip pat drąsos šiuo gedulo metu.

12

