
Tiberiada
Pašaukimo žemė

ž i e d e l i a i



Tiberiada
Pašaukimo žemė
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Lietuvos ežerų kraštas suviliojo Tiberiados brolius ir seseris įsikurti Bal-
triškėse. Jų bendruomenės pavadinimas mus nukelia į Evangeliją, kurioje 
prie Tiberiados ežero Jėzus pašaukė pirmuosius mokinius. Tame ežere po 
stebuklingos žūklės mokiniai atpažino prisikėlusį Jėzų.

Sekdami apaštalų pavyzdžiu, Tiberiados broliai paliko savo gimtuosius 
namus ir atvyko į Lietuvą skleisti Evangelijos šviesą, tikėjimo džiaugsmą, pa-
dėti šeimoms keliauti šventumo ir meilės keliu, kviesti jaunuolius tapti Kris-
taus bičiuliais.

Kas turėjo laimės pabūti Tiberiados bendruomenėje, tikriausiai patyrė 
jų broliškos bendrystės evangelinį  grožį, galėjo įsijungti į jų bendrą maldą, 
džiaugsmingai švęsti šventąsias Mišias, dalyvauti Eucharistijos adoracijoje, 
prisiglausti prie kryžiaus ir  garbinti Nukryžiuotąjį.

Savo rankomis broliai atnaujino bažnytėlę, sutvarkė gyvenamąsias patal-
pas sau ir atvažiuojantiems žmonėms: šeimoms, jaunimui. Visur jauti gy-
venimo paprastumą, kuklumą, pasitikėjimą Dievo Apvaizda ir džiaugsmą. 
Tačiau drauge broliai parodo ir misionierišką veržlumą, siekdami užmegz-
ti tikrą santykį su kiekvienu žmogumi, lankydami šeimas, keliaudami – jie 
tampa keliaujančia į žmones Bažnyčia.

Tiberiados broliai ir seserys mums dovanoja Žiedelius, kuriuose atsklei-
džiamas jų vidinis išgyvenimas bei misionieriška dvasia.

Skaitydami šią knygelę, tarsi persikeliame į šv. Pranciškaus Asyžiečio lai-
kus. Visur mus supa kūrinija, gamta, asilėliai, avelės, balandėliai, išreikšdami 
paprastumo dvasią ir drauge kviesdami šlovinti Kūrėją Dievą. 

Kai kurie pasakojimai tokie paprasti, kad kai kam gal pasirodys naivoki, 
tačiau jie trykšta vaikystės dvasia, laime sekti Kristumi, troškimu ta laime 
dalytis su visais.

Linkiu Žiedelių skaitytojams pajusti grožį būti Jėzaus draugu, mažutėliu, 
kuriam skirta Dievo Karalystė.

Kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis

P r a t a r m ė
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trOŠKImaS GYVENtI PaGaL EVaNGELIJą...

Mes, Tiberiados broliai ir seserys, savo gyvenimą grindžiame troškimu 
gyventi pagal Evangeliją, gyventi Kristaus gyvenimą. Prieš daugiau nei 40 
metų Tiberiados bendruomenės įkūrėjas brolis Morkus (Marc) parašė neil-
gą tekstą, pavadintą Jėzus, mūsų įkūrėjas. Jame sudėti pamatiniai bendruo-
menės gyvenimo principai. Jis prasideda šitaip:

„Tai Jėzaus Testamentas, Geroji Jėzaus Naujiena, kuri per Šventąją Dva-
sią mus suburia į Bažnyčią. Tai Bažnyčios perduota Jėzaus Kristaus Evange-
lija, tai viską apimantis Testamentas, kuris yra mūsų pirmoji knyga, Knygų 
knyga. Joje viskas atskleista per Jėzų Kristų. Tai taip pat gaivinanti versmė, 
kuri neišsenka ir nuolatos malšina mūsų troškulį. 

Jėzus yra mūsų bendruomenės įkūrėjas, todėl visas savo nuojautas, vi-
sus įkvėpimus mes rasime pačiame Jėzuje, Jo gyvenime ir Jo Žodyje. Šitaip 
su visa Bažnyčia aš įsižiūriu, palinkstu, prisiartinu prie „mano Viešpaties ir 
mano Dievo“ ir klausausi…“

Broliai ir seserys šioje knygelėje pasakoja Žiedelius, norėdami parodyti, 
kas yra ta „gaivinanti versmė, kuri neišsenka ir nuolatos malšina mūsų troš-
kulį“. „Rašte yra žodžių, kurie suliepsnoja kaitria ugnimi, kai mes suvokia-
me gyveną pagal juos“ (Jėzus, mūsų įkūrėjas). Čia dalijamės akimirkomis, 
kai patyrėme tai, kas mumyse liepsnoja! Kiekvienas brolis ir sesuo sudėjo 
po Žiedelį, rastą kelyje sekant Kristumi mūsų bendruomenėje; kiekvienas 
Žiedelis pratęsia Jėzaus, mūsų įkūrėjo ištrauką; tai pavyzdžiai, kaip mes sie-
kiame gyventi. 

Paskutinėje knygos dalyje rasite ir Tiberiados bendruomenės draugų, 
dvasininkų mintis apie įsikūrimą ir bendruomenės gyvenimą Lietuvoje. 

Kasdien įsitikiname, kad Tiberiada yra pašaukimo žemė. Tai Viešpaties 
kvietimas be paliovos eiti į priekį, su pasitikėjimu paskui Jį žengti per vande-
nis, iš vieno kranto persikelti į kitą, užmesti tinklus paklūstant Jo žodžiui... 
kad galiausiai išgirstume klausimą, Jo užduodamą Petrui: „Ar myli mane?..“ 
„Taip, Viešpatie, žinai, kad tave myliu.“

Į V a d a S
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O maNO dŽIaUGSmE,  
KrIStUS PrISIKėLė!

Dėl to, kad Kristus prisikėlė, atsirado ir Tiberiados bendruomenė. Taip, 
1979 m. balandžio 25 d. į Namiūro (Namur) vyskupo Mateno (Mathen) ran-
kas sudėjau savo įžadus, ir jis mane aprengė šiuo mėlynu abitu.

Neįtikėtinas gyvenimas  
su Kristumi 

Su didžiuliu dėkingumu Kristui ir Jo kvietimui tariu „ačiū“ už mūsų 
gyvenimą. Būtent Velykų naktį Ševtonės (Chevetogne) vienuolyne ištariau 
savąjį taip. Patyriau aiškų vidinį regėjimą. Ši nuojauta man pasirodė labai 
konkreti ir suprantama: dovanoti Bažnyčiai brolių ir seserų bendruomenę, 
gyvenančią pagal Evangeliją, padedančią pamilti Bažnyčią ir visus jos lo-
bius... Man pasirodė, kad neįmanoma atskirti Bažnyčios ir Kristaus. Tą naktį 
su Kristumi atradau Bažnyčios grožį ir jos skleidžiamą šviesą. Kristus pasi-
aukojo už ją, Bažnyčią, jauną sužadėtinę be raukšlelės, be dėmės... Ji iš tiesų 
yra Kristaus šventoji. Mums žinomi visi jos, o drauge ir mūsų, trūkumai bei 
ribotumas. Taip, aš vis dar įsimylėjęs tą Bažnyčią su jos šventumu ir vargin-
gumu, kurie yra ir mano. Esu labai dėkingas kiekvienam broliui ir sesei. Kas 
būčiau be jų? Vienišas, miške gyvenantis atsiskyrėlis?

Iš jų visko išmokau

Mano broliai ir sesės mane taisė, lipdė, mylėjo, ir Dievas mane išmėgino, 
nugludino, kaip gludinamas metalas. Šiandien bendruomenė yra būtent to-
kia dėl kiekvieno jos nario indėlio. Jie paaukojo savo gyvenimą atsiliepdami 
į Kristaus ir Bažnyčios kvietimą dėl visos žmonijos. Vienas didžiausių mano 
džiaugsmų buvo priimti kiekvieną brolį ir sesę, atpažinti juose šeimos na-
rius. Ačiū kiekvienam ir kiekvienai!

dovana

Sesers Anjes (Agnès) atvykimas buvo didžiulė dovana. Ji nutiesė kelią se-
serims. Jų atšaka mūsų bendruomenei suteikia gelmės, grožio, papildymo. 
Seserų bendruomenė Pondrome teikia daug vilčių.

Per keturiasdešimt pašvęstojo gyvenimo metų būta ir sukrėtimų, kaip 
antai, kelių brolių bei seserų išėjimas, bet tai normalu. Tokia patirtis sunki 
visiems. Tai gimdymo skausmų dalis. Tie žmonės taip pat prisidėjo prie Ti-
beriados kūrimo.
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Lietuva, Filipinai, Kongas

Labai gražu matyti brolių ir seserų užsidegimą misijai. Jų keliai nuvedė iki 
Lietuvos: gražaus krašto su miškais, kaimais ir ežerais. Po to atradome mažą 
Baltriškių kaimelį, kurį broliai atgaivino, įrengė ten vietą Kristui. Jaunuoliai 
ir šeimos atvyksta pasisemti jėgų, kad gyventų kaip Šviesos vaikai.

Broliai Emanuelis (Emmanuel) ir Serafimas (Séraphim) skelbti Kristų 
nukeliavo iki Azijos ir Kinijos, Vincento Lebės (Vincent Lebbe) pėdomis. 
Sapango (Sapang) kaime, Filipinuose, Nikas (Nick), jaunuoliai ir būrelis pa-
sauliečių įkūrė mažą meilės kaimelį. Jiems padeda pašvęstoji pasaulietė Vik-
torija. Į bendruomenę įstojo du broliai iš Azijos.

Bendruomenę Konge broliai kūrė su tokia drąsa, kokią teikia tik Kristus. 
Šiandien Kongo Porciunkulė tapo evangelizacijos ir vystymosi centru. Visi 
broliai iš Kongo sugrįžo į Belgiją. Dėl šių pokyčių kiekvienas brolis tapo tarsi 
kviečio grūdeliu, kritusiu į žemę. Ši kančia, tikime, atneš vaisių. Keli jų jau 
regimi – tai du mūsų broliai iš Kongo: Rožė (Roger) ir Džeris (Jerry). Buvo 
gražu matyti plačias jų šypsenas, išvydus sniegą, ir nuostabą tarsi hebrajų, 
sulaukusių dykumoje manos: „Kas tai?“ – „Man hu? Man hu?“

Esu dėkingas broliui Bartui (Bart), kurį bendruomenė išrinko vyriausiuo-
ju tarnu. Jis nuostabiai dėmesingai rūpinasi bendruomene ir kiekvieno jos 
nario poreikiais.

Šeimos

Taip pat dėkoju šeimoms, keliaujančioms su mumis šventumo ir meilės 
keliu. Jaučiu, kad Kristuje įsišaknijusi šeima bus stipri tarsi mažas vienuoly-
nas. Matau tai šeimose, kurios metus ar dvejus gyveno pagal Nazareto dva-
singumą joms skirtame name Nevilyje (Neuville), netoli Tiberiados ir Bore-
no (Beauraing) šventovės.

Šeimų, namų Bažnytėlių, vaidmuo bus svarbus skleidžiant Kristaus šviesą 
ten, kur tikėjimas ir Bažnyčia gęsta. Galbūt grįžtame į ankstyvosios Bažny-
čios laikus, kai šeimos drauge su apaštalais skleidė Kristaus šviesą; tai padės 
pasiruošti didžiajam atsinaujinimui, į kurį veda šių dienų išmėginimai.

Leonė

Štai vienas mane labai sujaudinęs nutikimas. Kartą paprašiau 98 metų 
Leonės (Léonie) papasakoti ką nors apie savo vaikystę. Ji pradėjo: „Vakarais, 
temstant, su sesute Ženevjeva (Geneviève) sėdėdavome ant mūsų ūkio svir-
no slenksčio. Mums prieš akis driekėsi platus rugių laukas. Varpos jau buvo 
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sunokusios. Pakilus vakaro vėjui, varpos siūruodavo ant ilgų stiebų. Vėjas pa-
ragindavo rugių lauką dainuoti. Iki šiol šią dainą girdžiu. Sakydavau seseriai: 
‚Užsičiaupk, klausykis, kaip dainuoja rugiai‘“. Tariau Leonei, kad ji tikra po-
etė, bet senutė nuneigė: juk visa tai ji matė ir regėjo. Taip, šiandien per visas 
liturgines valandas girdžiu, kaip broliai ir seserys gieda labai gražią melodiją 
Dievo šlovei.

Taip, mano broliai ir sesės tikrai yra Pjūties Šeimininko darbininkai ir 
darbininkės. Jie – iš didelio Bažnyčios pjūties lauko.

Meldžiu Viešpatį suteikti mums gilias šaknis, kad ištvertume. Tad drįs-
tu prašyti Viešpaties padaryti iš mūsų visuotinius brolius ir seseris. Ir toliau 
melskime Pjūties Šeimininką. Mūsų broliai jau pasėjo sėklą Afrikos ir Azijos 
žemėse. Kaip gera mylėti vieniems kitus kaip Kristus myli, būti apsisprendu-
siems ir be paliovos tą apsisprendimą atnaujinti.

O visa kita yra Tavo rankoje, Viešpatie, nuo Tavęs priklauso augimas, o 
nuo mūsų – atsivertimo Šventojoje Dvasioje gilumas.  

Brolis Morkus (Marc),
Tiberiados žvirbliukas

Broliškas gyvenimas:  
evangelinė brangenybė


