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1. PIRMASIS SUSITIKIMAS 

„PRIE DIEVO MOTINOS KOMANDŲ IŠTAKŲ“ 

 

1.1. Malda 

1.2. Pasidalinimas prie stalo 

1.3. Tema 

1.4. Klausimai teminiam pasidalinimui komandoje 

1.4.1. Klausimai poros prisėdimui 

1.4.2. Pasigilinimui 

 

„Meilės pasaulis paliečia malonės karalystę. Jauni sužadėtiniai turi nuostabią to patirtį. 

Sutuoktiniai tuo įsitikina viso gyvenimo eigoje, jeigu jie sutinka, kad jiems vadovautų Dievas. Tai 

Jis jiems padeda po truputį atrasti punktus, kur galima kirsti sieną“ 

 

1.1. Malda 

 

Iš pirmojo Jono laiško                      4, 9-13;15-16 

„O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad mes 

gyventume per jį. Meilė – ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo 

Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes 

turime mylėti vieni kitus. Dievo niekas niekuomet nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas 

mumyse pasilieka, ir jo meilė mumyse tampa tobula. Iš to pažįstame, kad pasiliekame jame ir jis 

mumyse: jis yra davęs mums savo Dvasios.  

Kas išpažįsta, jog Jėzus yra Dievo Sūnus, Dievas tame ir tas Dieve pasilieka. Mes esame pažinę ir 

įtikėję meilę, kuria Dievas mus myli. Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, 

ir Dievas pasilieka jame.“ 

 

1.2. Pasidalinimas prie stalo 

(paruošia ir veda atsakingoji komandos pora) 

 

Apie pasidalinimą: 

Nuostatos, kuriomis reikėtų vadovautis: 

 Nuolankumas 

 Dėmesingo klausymo tyla 

 Paprastumas 

 Tiesa 

 Gelmė 

Tai, ko reikėtų vengti pasidalinimo metu: 

 Nutraukti kito kalbą 

 Vengti 

 Išsisukinėti 

 Slėptis 

 Skaudinti 

 

Klausimai, kurie padės asmeniškai pasiruošti pasidalinimui 

 

- Nuo dalyvavimo DM komandoje pradžios kokios dvasinės patirtys buvo svarbios man, mano 

porai?  

- Kokią pažangą padarėme maldoje ir su kokiais sunkumais susidūrėme? 

 

- Ar nuo paskutinio mūsų prisėdimo pagalvojome apie nuostatas, kurios yra būtinos 

geresniam pasidalinimui? Kokios nuostatos labiausiai būdingos mūsų prisėdimui? Kur 

galėtume būti dėmesingesni per mūsų būsimą prisėdimą? 
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Jei susidūrėte su sunkumais, tai visiškai normalu. Atminkite, kad DM komandų judėjimo 

siūlomi siekiai visų pirma skirti poroms padėti artintis prie Dievo. Tai nėra sėkmei nuo pat pirmųjų 

metų pasiekti skirtos prievolės. Komanda pagrįstai skirta tam, kad padėtų jums kartu keliauti 

Viešpaties link. 

 

1.3. Tema 

 

Žmogiškosios meilės kelias link Dievo... į krikščionišką santuoką keliaujame su Dievu 

 

Tėvas Caffarel buvo giliai įsitikinęs, kad poros yra sukurtos laimei. Santuoka – tai kelias į laimę, 

nes meilė, kurią gauname santuokoje, ir meilė, kuria joje dalinamės, yra laimės šaltinis. Tėvui 

Caffarel žmogiškoji meilė, savo esmėje, tai kelias į Dievą per Jėzų Kristų. 

Šio susitikimo metu su jumis semsimės iš „Dievo Motinos komandų šaltinio“ ir prisiminsime mūsų 

judėjimo įkūrėją tėvą Caffarel per jo raštus. Jis mus supažindins su savo įžvalgomis apie laipsnišką 

kylimą Tėvo meilės link, iš pat pradžių atkreipdami dėmesį į žmogiškosios meilės turtingumą. 

 

Meilė, tai daug daugiau nei meilė 

 

Meilės patirtis yra įvairiapusiška. Tėvas Caffarel ją išskaido į penkis esminius elementus: laimę, 

mylintį žvilgsnį, bendravimą, neužbaigtumą, davimą dovanai. 

 

- Laimė 

 

Tėvas Caffarel mums sako, kad „Laimės antplūdis – tai pirmoji patirtis tų, kurie sutinka meilę... 

Iki tol tokia laimė jiems buvo nepažįstama“.  

Gyvenimas Dieve yra laimė, amžinasis gyvenimas bus laimė. Krikščioniškas gyvenimas žemėje jau 

yra šios laimės „preliudas“.... Šiam laimės siekiui išsiskleisti – tai santuokinės meilės privilegija... 

O per ją leistis į kelią link laimės Dieve. „Tačiau kokia trapi ši laimės patirtis! Daugeliui tiesiog 

efemeriška.” 

Bėgant metams, ši laimės patirtis po truputį keičiasi: „vardan aiškumo, gelmės, patikimumo, kurių 

savo pavasaryje meilė negalėjo pažinti. Iš jų meilės kilusioje laimėje jie išmoko matyti pažadą kitos 

laimės, kurios jie kartu siekia ir kurios skonį jau iš anksto yra pažinę“. 

 

- Mylintis žvilgsnis 

 

„Laimės patirtis atskleidžia labai svarbią pamoką: iš meilės kyla laimė. Neatsisakykite žvilgsnių 

dialogo dėl labiau apčiuopiamo kūnų apsikabinimo! Kol vienas kito žvilgsnyje nebus perskaitę, kad 

kitas yra mielas (tiesiogine žodžio prasme), kad jis yra mylimas, jis išgyvens nemylimo arba 

atstumto vaiko jausmus.“ 

Mylintis žvilgsnis, meilės žvilgsnis – tai matyti, sakyti ir įvertinti tai, kas yra gražaus ir gero kito 

asmens širdyje ir elgesyje. Tėvas Caffarel tai vadino „gero matymu“ (pavyzdžiui, išdrįsti vadovautis 

gera intencija ir pan.). 

Šis mylintis žvilgsnis kitam asmeniui yra džiaugsmo šaltinis, kuris viską jame „paryškina“, nes 

jam atskleidžia, kas jis yra ir ką savyje nešioja. Jis taip pat yra džiaugsmo šaltinis ir tam, kuris tokiu 

žvilgsniu žvelgia į kitą. Šis žvilgsnis padeda poroje, šeimoje palaikyti meilę. Vaikams jis yra meilės 

liudijimas. 

„Pakalbėkime apie sužadėtinių meilės žvilgsnį, kuris yra toks artimas Viešpaties žvilgsniui. Jei 

vienas asmuo savo kelyje sutinka pagalbos ranką, kuri jį ves pas Kristų ir jeigu jis dar jaučia į jį 
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nukreiptą šį Evangelijoje dažnai minimą Viešpaties žvilgsnį „Jis meiliai pažvelgė“, tuomet šis 

asmuo, šis sužadėtinis, atras, kad jo buvimas turi prasmę, nes jis kažkam yra svarbus. Ši meilės 

patirtis yra labai svarbi dvasine prasme. Šis žvilgsnis yra paties Dievo žvilgsnis.“ 

„Tu mane suviliojai, VIEŠPATIE, ir aš leidausi suviliojamas. Tu buvai stipresnis už mane ir 

nugalėjai.“ (Jeremijo 20, 7-9). 

 

„Nuo šiol jie myli vienas kitą viena meile ir ta meilė yra Dievo meilės tęsinys. Tegu jie atsiverčia 

pirmąjį šv. Jono laišką, jie apsidžiaugs sužinoję, kad jų abipusė meilė ir Dievo meilė yra viena...“ 

 

- Bendravimas 

 

Tėvas Caffarel paaiškina, kad „meilė tarp vyro ir moters yra abipusiškumas, dialogas, mainai, 

visavertis bendravimas, taigi – laimė. 

Bendravimas tai gilus būties dėsnis. Žmogiškasis asmuo yra santykio būtybė. Žmogus iš tiesų 

asmeniškai egzistuoja tiek, kiek jis egzistuoja kitam.  

Bendravimas pasireiškia ir per kūną, su sąlyga, kad žmogaus dvasia dalyvautų visose kūniškose 

veiklose, įsiskverbtų į jas, kad jas perkeistų, budėtų, kad jos neperaugtų į įpročius, į 

automatizavimus, arba, kas būtų dar blogiau, kad jos netaptų vien tik kūniško instinkto išraiška... 

Šventoji Dvasia darbuojasi, kad tuos, kurie vienas kitą myli, pervestų iš bendravimo tarp judviejų į 

bendravimą su Dievu.  

Atsisakyti bendrauti žmogiškame lygmenyje, tai tolygu susinaikinimui, o religiniame lygmenyje, 

griežtai šnekant, tai būtų tolygu mirčiai. Taip atsiskiriama nuo Dievo. 

Kiekviena autentiška meilė mumyse sukuria brolišką širdį, atvirą visoms visatos būtybėms.“ 

 

- Neužbaigtumas 

 

Ketvirtą meilės patirties elementą tėvas Caffarel vadina neužbaigtumu… 

„Neužbaigtumas reiškia jog mums niekada neužteks mūsų pačių... Per įvairias patirtis, kurios 

būdingos gimstančiai meilei, kiekvienam partneriui palengva ateina supratimas: prieš sutinkant tą, 

kurį, ar kurią, jis myli, jis buvo neužbaigta būtybė, tačiau dėl to visai nesikankino. Jis gyveno kaip 

pats sau pakankamas. Tačiau jam iš tikrųjų trūko papildančios būtybės.“   

Kitos lyties asmuo nėra tapatus, bet gali būti priimtas kaip dovana, kuria jis tampa. Tam tikra 

prasme galime kalbėti apie abipusiškumą, papildomumą, kitoniškumą, tačiau „neužbaigtumas“ – tai 

galingas tvirto ryšio kitos lyties atžvilgiu ženklas. 

„Tačiau reikia pasakyti, kad: taip kaip dviejų būtybių sąjunga reikalauja, kad meilė tarp jų išliktų 

gyva, priešingu atveju rizikuojant, kad ji taps panaši į dviejų nuteistųjų įkalinimą, taip ir tikėjimas 

Dievu pareikalauja karštos Dievo meilės, kuri kasdien išgyvenama naujai ir vis tikriau. Mistikai su 

užsidegimu apdainuoja jų džiaugsmą atrasti radikalų neturtą ir visišką priklausomybę Dievo 

atžvilgiu“. 

 

- Davimas dovanai 

 

Davimas dovanai yra kiekvieno meilės veiksmo pagrindas. Poroje neįmanoma vadovautis 

„ėmimo ir davimo“ mentalitetu. Davimas dovanai suprantamas kaip visiškas dovanojimas, kaip 

laisvanoriškas atsakas į kito asmens visišką savęs dovanojimą. Davimas dovanai sukuria labai gilų 

ryšį tarp sutuoktinių. 

Meilė arba pripažinimas, kurį mes norime parodyti kitam (nekalbant jau apie tai, kad tai nėra 

privaloma) gali, anapus žodžių, pasireikšti skirtingais būdais priklausomai nuo temperamento.  
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„Be to, kai abi meilės viena kitą kviečia atsiliepti, tuomet nuostabaus pripažinimo laikysenoje 

kiekvienas atsivers kito savęs dovanojimui.“ 

Šis davimas dovanai nuostabiai nušviečia žmogaus asmeninį santykį su Dievu. Per šį davimą 

dovanai Viešpats nori, kad mes būtume nuvesti į malonės tikrovės supratimą. Malonė ir davimas 

dovanai –tai tas pats.  

„Tie, kurie yra nemokamai gavę šią dovaną, tegu negalvoja ją gavę kartą visiems laikams. 

Kasdien reikia tikėtis... dovanos, kuri kasdien yra nauja. Vargas tam, kuris pasiduos savininko 

mentalitetui, jis pats save pašalins iš meilės pasaulio.“ 

„Krikščioniška meilė yra autentiškai žmogiška, bet tuo pačiu ji yra ir antgamtinė: dieviška meilė, 

iš Dievo širdies nužengianti meilė, darbuojasi širdyje kaip galinga srovė ir padeda jai nešti 

šventumo vaisius“. 

„Meilės dovanos negalima nei nusipirkti, nei užsitarnauti. Juo labiau kai kalbama apie Dievo 

meilę“. 

 

1.4. Klausimai teminiam pasidalinimui komandoje 

 

- Kokie buvo mūsų atradimai perskaičius aukščiau pateiktas tėvo Caffarel mokymo ištraukas? 

Kokia jo žmogiškosios meilės vizija? 

- Kas mane labiausiai palietė? 

- Ką man tai sako / duoda? 

- Ką iš to pasiimsiu mūsų poros kūrimui? 

 

Susitikimo pabaiga – Magnificat 

 

Klausimai poros prisėdimui 

 

„Ateik ir sek manimi“ – ši Evangelijos eilutė lydėjo tėvą Caffarel‘į iki pat jo mirties. Be to, toks 

yra Naujiems komandų nariams skirtų užrašų pagrindinis pavadinimas. 

 

- Kokie buvo mūsų atradimai perskaičius aukščiau pateiktas tėvo Caffarel mokymo ištraukas? 

Kokia jo žmogiškosios meilės vizija? 

- Kas mane labiausiai palietė? 

- Ką man tai sako / duoda? 

- Ką iš to pasiimsiu mūsų poros kūrimui? 

 

Pasigilinimui 

 

Penkios meilės kalbos pagal Gary Chapman 

 

- Palaikymo žodžiai, t.y. dovanai išsakytas pripažinimas; 

- Kartu leidžiamas laikas: kokybiški momentai, kai kitam rodomas visas dėmesys; 

- Dovanos. Dovana gali perteikti daug dalykų, jei tik mokame tai atskleisti; 

- Paslaugos; 

- Fizinis prisilietimas, bet nebūtinai lytinis aktas: pvz., paėmimas už rankos, apsikabinimas, 

šypsena, paglostymas ir t.t. 

-  

Kiekviena pora greitai išmoksta surasti ir suprasti dovanai rodomus gestus, kurie kitam kalba. 
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Meilės kryžkelėje - Henri Caffarel 

 

Ieškau tavo žvilgsnio 

 

Vieną dieną Fransuaz, kurios vyras buvo ilgam išvykęs, išgirsta durų skambutį. Ji atidaro duris. 

Ir štai jos širdį persmelkia gilus susijaudinimas, kai ji pamato vyro žvilgsnį, kuris įsiskverbia į ją ir 

pasiekia jos gelmę. Šis žvilgsnis... tai kur kas daugiau nei dvi žiūrinčios akys, tai tas, kurį ji myli, 

tas, kuris jai yra vienintelis [išskirtinis], jo gilusis aš, kuris per šį žvilgsnį skuba ir susijungia su 

Fransuaz, su jos giliuoju aš. Ir šių dviejų aš susitikimas sukelia džiaugsmo, meilės, šviesos ir 

gyvenimo protrūkį. 

 

Santykyje su Dievu nuostabu žinoti, būti tikriems – juk tai ir sudaro tikėjimą – jog dieviškasis Aš 

visuomet, taip pat ir šią akimirką, man yra visiškai dėmesingas, be galo artimas... daug artimesnis 

nei sutuoktinio veidas ar jo žvilgsnis, kuris po ilgo nesimatymo atranda savo sutuoktinę“. 

 

Slankiojantis liūtas 

 

„Liūtas, kuris slankioja tykodamas ką nors praryti... tai gali būti svetimavimo demonas. Būkite 

budrūs! Vienu ar kitu metu jis gali įsilaužti į jūsų kaip vyro (ar žmonos) gyvenimą... tikėtis pagundų 

yra realistiška. Žinoti, kad esi pažeidžiamas – tai nuolankumas. Manyti, kad jūsų sutuoktinis taip pat 

yra pažeidžiamas – tai sveikas protas... o norint apsisaugoti geriausia priemonė yra malda. Budėkite 

ir melskitės... Kristus yra konkretus“. 

 

Išrasti 

 

„Eiti į susitikimą vienam su kitu nežinomais takais – tai kasdieninė šiandienos porų užduotis. 

Pabandyti atspėti giluminį sutuoktinio gyvenimą, ieškoti, kas patrauktų jo dėmesį, jo susidomėjimą, 

jo švelnumą, kad išvengtume to, kas kitą erzina ar vargina, o atrastume tai, kas įtvirtintų tikrą poros 

bendrystę. Ir tada kartais gali įvykti stebuklas, tikri gilūs mainai, kai ir širdys, ir sielos bendrauja: 

žodžiai puikiai tinka šiems mainams, na, nebent tyla tam pasitarnautų dar geriau“. 

 

Meilė stipresnė už blogį 

 

Viena moteris, paklausta apie jos dvasinį gyvenimą, taip atsakė: „tai Seržui, mano vyrui, esu 

dėkinga už savo vidinį gyvenimą... Tiksliau jo požiūriui į mane mano vedybinio gyvenimo nelabai 

garbingu laikotarpiu: po penkerių santuokos metų, būdama dviejų vaikų motina, aš jam buvau 

neištikima. Nepaisant to aš jį mylėjau. Nenorėdama sugriauti jo laimės, žiūrėjau, kad tik jis nieko 

neįtartų... Per vieną vigiliją jis parodė man savo švelnumą, savo pagarbą ir susižavėjimą. Man 

išsprūdo: „Jei tu žinotum...“ „Aš žinau...“ – atsakė jis. Tuomet Seržas jai tarė: „Mano kančia man 

buvo pakeliama, nes ji man nepakenkė, tuo tarpu tau tavasis blogis pakenkė, mano meilei tai buvo 

nepakeliama... Turėjau mylėti tave dar labiau nei anksčiau, kad tu prisikeltum meilei ir kad ši nauja 

meile... sukurtų tavyje naują širdį, naują tyrumą...“. Tiesą sakant, tai Seržo meilė iš manęs padarė 

šią naują būtybę“. 

 

Pripažinti kito poreikius 

 

„Kad rūpintumės vienas kitu, būtume atsakingi už vienas kito išsiskleidimą, reikia, kad 

kiekvienas pripažintų, jog jam reikia kito. Žinoma, lengva kreiptis į tą kitą dėl įprastų paslaugų ir 
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paviršutiniškų malonumų, tačiau pripažinti, kad tau kito reikia giliai, jam patikėti savo skurdumą, 

silpnybes, neišmanymą, kad jis ateitų jums į pagalbą, taip būna žymiai rečiau. Nepaisant to, tai yra 

nepakeičiamas meilės reikalavimas“. 
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2. ANTRASIS SUSITIKIMAS 

„DIEVO ŽODŽIO KLAUSYMAS“ 

 

2.1. Malda 

2.2 Pasidalinimas prie stalo 

2.3. Tema 

2.4. Klausimai teminiam pasidalinimui komandoje 

2.4.1. Klausimai poros prisėdimui 

2.4.2. Pasigilinimui 

 

„Jei norime padaryti pažangą vidinės maldos kelyje, būkime atidūs klausydamiesi Dievo Žodžio. Jo 

Žodis pažadina, perspėja ir paragina širdį“. Iš gyvos širdies trykšta malda. 

„Malda – tai Dievo Žodžio sugrįžimas pas Dievą, tai šviesa, kurią veidrodis atspindėdamas grąžina 

švytinčiam šaltiniui“.  

Tėvas Henri Caffarel 

 

2.1. Malda 

 

Pagal Mata                           13, 18-23 

„O jūs dabar pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir 

nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. Pasėlys 

ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų, 

nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta. Pasėlys 

tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia 

žodį, ir jis lieka nevaisingas. Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir 

duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą“. 

 

2.2. Pasidalinimas 

 

Apie pasidalinimą: 

 

Tikras pasidalinimas reikalauja „kultivuoti atkaklų atvirumą Dievo valiai“. 

Įprotis atsiverti dievo valiai, įgyjamas praktikuojant konkrečius įsipareigojimus, išsipildo 

pasidalinimo metu per visos komandos bendrą paiešką, mainus, įžvalgumą ir brolišką reiklumą. 

Tokia pagalba ir toks reiklumas gali atsirasti tik iš mylinčios laikysenos. Tokia meilė negyvena 

svajomis. 

 

Asmeniniam pasidalinimo pasiruošimui skirti klausimai 

 

- Ar praėjusio susitikimo pasidalinimas tapo dvasinės kelionės pažangos šaltiniu man 

pačiam? Mūsų prisėdimui? Mūsų maldai?  

- Kaip pasidalinimo metu aš rūpinuosi savo sutuoktiniu ir kitais komandos nariais? 

- Ar trokštu siekti pažangos savo dvasiniame gyvenime?  
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2.3. Tema 

 

Dievo Žodžio klausymas 

Šio skyriaus tikslas – padėti mums suprasti Dievo Žodžio klausymo jėgą ir mus paskatinti jį 

integruoti į mūsų gyvenimą. Iš tikrųjų tai Jo Sūnus ir Jo Dvasia „ves jus į tiesos pilnatvę“ 

(Jn 16, 13). 

 

- Dievo Žodžio klausymo pagrindai 

-  

„Dievas kalba žmonėms, nes Jis juos myli. Jis nori užmegzti ryšį su kiekvienu. Jis kalba, kad Jį 

pažintume, kad atskleistų savo didįjį troškimą mus mylėti, kad mums perduotų savo mintis, savo 

troškimus, savo valią mums, kad pasiūlytų mums savąją Meilę. 

 

Dievas mums kalba pirmas, Jis pirmas mus pamilo: 

 

Jis mums kalba per kūriniją. 

Jis mums kalba per istoriją. Jo įsitraukimas į istoriją ir mūsų istoriją įrašo į šventąją 

istoriją. 

Jis kalba savo tautai per pranašus, kad jai primintų jos išrinkimą ir jos misiją.  

Pagaliau Jis kalba per savo sūnų Jėzų: Jo žodžius mums perteikia Evangelijos. 

 

- Žodis yra Sūnus: 

 

Jis yra amžinas 

„Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas“ (Jn 1, 1) 

„Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko“ (Jn 1, 3) 

„Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį“ (Jn 1, 9). 

 

Jis yra įsikūnijęs 

Kristus yra įsikūnijęs Dievo Žodis. Jis visiškai dalijasi su mumis mūsų žmogiška prigimtimi. 

Visas Jo gyvenimas – tai Dievo Žodis žmonėms, Žodis, kuris apreiškia, Žodis, kuris gelbsti. Žodis, 

kuris suteikia kryptį ir prasmę kiekvieno žmogaus gyvenimui. 

 

Jis yra visas ir galutinis 

Kristus – tai visas, galutinis ir unikalus Dievo Žodis. Per Jėzaus žodžius Dievas tobulai 

apsireiškia. 

 

Jis yra džiaugsmas 

„Gavęs tavo žodžius, juos ryte prarijau; tavo žodis atnešė man džiaugsmą ir širdies linksmybę“ 

Jeremijo 15, 16. 

Taip pranašas Jeremijas išgyvena dieviškojo Žodžio džiaugsmą. Žodis įsiskverbia į jį, įsiveržia, 

susilieja su jo asmenybe ir suteikia jam didžiulį džiaugsmą. Tuomet Jėzus įkūnys gyvąjį žodį par 

excellence, Dievo Žodį.   

Pats Jėzus apreiškė ir perteikė mums kaip Dievo Žodis jam buvo tikras džiaugsmo šaltinis: „Aš 

jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ 

(Jn 15  11). 



 

11 

 

Taip pat yra džiaugsmas atrasti Jėzų, su savo draugais gyvenantį Palestinoje, o ne šiaip abstraktų 

ir tolimą personažą. Be to, galime pastebėti, kad pats Jėzus mums nepaliko jokio parašyto teksto. 

Tik trejus metus mažoje Palestinos teritorijoje skelbto Jo Žodžio jėga vėliau pasklis visoje žemėje. 

 

„Evangelijos, kurios mums perteikia daugybę Kristaus žodžių, mums pateikia tik tris Tėvo frazes. 

Kokie brangūs mums turėtų būti šie žodžiai! Viena iš tų frazių yra patarimas, vienintelis Tėvo 

patarimas savo vaikams. Su kokia begaline pagarba, sūnų ir dukrų pagarba, turime jį priimti ir 

kaip rūpestingai turime juo sekti! Šis patarimas, kuriame telpa visas šventumo slėpinys, yra labai 

paprastas ir perteiktas dviem žodžiais: „Klausykite Jo!“ (Mt 17, 6), sako Tėvas, rodydamas į savo 

mylimąjį Sūnų.“ 

Tėvas Henri Caffarel 

 

• Siūlomas Dievo Žodžio klausymo metodas 

 

Visos situacijos yra skirtingos, priklausomai nuo mūsų išgyventų patirčių. Vienoje komandoje, 

kažkas negali pažinti Dievo Žodžio kitaip, kaip tik per tekstus, kuriuos jis išgirdo per Mišias. Vieni 

galbūt niekada nesistengė apmąstyti Dievo Žodį, tuo tarpu kiti, priešingai, jau seniai jį apmąsto. Bet 

kuriuo atveju, tai kiekvieno asmeninė kelionė, kurią jis diena iš dienos, metai iš metų keliauja.  

Kiti neretai susiduria su tokia alternatyva: 

 

I) Jie turi ne daug laiko, tačiau nori išgirsti Dievo Žodį, kuris suteiktų gyvenimui prasmę. 

II) Jie turi daugiau laiko ir nori, kad Dievo Žodis įsitvirtintų jų širdyje ir jų poroje. 

 

I. Turime mažai laiko: 

 

Dienos skaitiniai yra santykinai lengvi ir prieinami. Tai bendrystė su visa Bažnyčia. Juos galima 

skaityti vienam arba poroje. Galima drauge paieškoti kokiu būdu Jėzaus žodžiai gali paveikti mūsų 

konkretų gyvenimą. 

Daugybė porų, kurios praktikavo tokį skaitymą, dažniausiai drauge, liudijo kaip šis skaitymas 

augino jų meilę, juos vienijo ir suteikė jiems susitikimo Dievo akivaizdoje džiaugsmą, net jei jie 

tam skyrė nedaug laiko arba jiems vis dar nepavykdavo kartu melstis. 

 

II. Pasirenkame skirti truputį daugiau laiko: 

 

A. Keletas nuostatų 

 

Pamėginkime pateikti apibrėžimą: klausymas yra „širdį įtraukiantis lėtas Dievo Žodžio 

skaitymas ir meditavimas“. Tėvas Caffarel mums siūlo keletą Dievo Žodžio skaitymui skirtų 

išankstinių nuostatų:  

Visų pirma reikia tiesiog pasirinkti: vietą, laiką ir trukmę. 

„Pas save namuose“ – vieta, kur esu taikoje pats su savimi, kur galiu atsipalaiduoti ir įeiti į savo 

vidų.  

Pasirenku susitikimo laiką, kaip su draugu. Man nedraudžiama šį laiką pasižymėti dienotvarkėje! 

Visiškai laisvai pasirenku maldos trukmę ir jos laikausi. 

Visa tai gali pasirodyti elementaru, tačiau tai jau yra šis tas: tai yra puikus būdas įtraukti Dievo 

Žodį į savo laiką. 
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Pasirinkite istoriją. Geriausia būtų pradėti nuo Naujojo Testamento skaitinio, kuriame kalba 

Jėzus. Tai gali būti dienos Evangelija. Ši istorija natūraliai įsirašys į išganymo istoriją, į jūsų 

asmeninę istoriją (jūsų šventąją istoriją). 

Galite išsakyti asmeninį prašymą (arba maldavimą), kad Viešpats pažadintų jūsų širdį. 

 

B. Klausymo kelias 

 

Šį Dievo Žodžio klausymą jūs pradedate gestu (pvz., kryžiaus ženklu) ir galite paprašyti 

Šventosios Dvasios paruošti jūsų širdį.  

Pasirinktoje vietoje galite pasistatyti ikoną, užsidegti žvakę – regimus kūniško susitikimo su 

kažkuo ženklus.  

Pasirinktą Evangelijos istoriją lėtai perskaitote kelis kartų. Jei norite, galite šią ištrauką 

perskaityti iš vakaro. Taip ji persmelks jūsų dvasią net jums apie tai negalvojant.  

Tuomet jūs klausiate savęs apie šios istorijos personažus. Jūs tiesiog mėginate išgyventi jų 

abejones ir jų lūkesčius. Surandate personažą, kuris jums artimiausias, tą, kuris šiandien patraukia 

jūsų dėmesį.  

Tada susitelkite į Kristaus asmenį: Jis kreipiasi į jus šiandien. „Mokėti nuolankiai klausytis. 

Nuolankiai klausytis – tai reiškia, kad mes visada turime mokytis iš kito, kad kitas mus išmokys 

dalykų, į kuriuos be jo mes niekada nebūtume atkreipę dėmesio“. (Père Renaudin) 

 

Nekalbu apie intelektualų dialogą, kurio metu demonstruoju savo erudiciją, bet širdies dialogą, 

kai ateinu atsigerti iš mano gyvenimo ir tikėjimo šaltinio. Randate tekste žodžius, kurie jus 

patraukia, kurie giliai į jus įeina. Jūs klausotės Kristaus žodžių, jūs nutylate: tampate šios istorijos 

amžininku. Šį Dievo Žodžio klausymo laiką baigiate asmeninio prašymo malda (užtarimu). 

Reguliarus Dievo Žodžio klausymas padeda kiekvienam komandos nariui įeiti į kontaktą su 

Kristaus asmeniu. Asmeninis ryšys yra viso dvasinio gyvenimo ramstis. Kuriantis Dievo Žodis 

visada yra neišsemiamas motyvacijos ir energijos šaltinis mūsų asmeniniam ir mūsų poros augimui.  

Štai kodėl Dievo Motinos komandos kviečia kiekvieną kasdien klausytis Dievo Žodžio, skiriant 

laiko Biblijos ištraukos skaitymui – ypatingai iš Evangelijų – ir jos apmąstymui tyloje, kad geriau 

suprastų tai, ką Viešpats mums sako. 

Dievo Žodžio klausymas, kad juo gyventume, reikalauja tęstinės ir atkaklios pastangos. Būtent 

dėl šios priežasties DMK judėjimas jį įtraukė į savo pedagogiką kaip „Konkrečius įsipareigojimus“. 

Tačiau tarp šešių įsipareigojimų šis yra pirmasis įsipareigojimas, kurio prašoma iš komandos narių. 

Jis turi jiems padėti, kaip ir visoms krikščionių poroms, taikant Evangeliją jų kasdieniame 

gyvenime, jų asmeniniame gyvenime, jų poros ir jų šeimos gyvenime.  

Prašomas įsipareigojimas nėra tiktai Dievo Žodžio klausymas. Iš tikrųjų mes tai darome su tam 

tikru lengvumu. Pastanga – tai išlikti uoliu, ištikimu ir atkakliu.  

Šis klausymas yra neišvengiamas mūsų asmeniniam ir poros augimui, nes Dievo Žodis veikia 

perkeisdamas mūsų širdis ir mus atversdamas.   

Jo klausomės širdimi: kad jis mus asmeniškai pasiektų, reikia „prisijungti“ prie kito. Mes 

nuolatos turime prižiūrėti mūsų imtuvus, kad jie visada būtų pasiruošę pagauti Dievo Žodį. 

„Šviesa pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbė“ (Luko 2, 32). 

 

• Pagrindinės klausymo nuostatos: 

 

Dievo Žodžio klausymui reikia tam tikrų išankstinių nuostatų. Daugelis porų liudijo, kad jos ne iš 

karto pasiekė šią klausymo kokybę: tam reikia laiko, atkaklumo ir meilės. 
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- Tikėjimas Dievo Žodžio slėpiniu: Kristus save dovanoja per Žodį taip, kaip Jis dovanoja 

save per konsekruotą duoną. 

 

„Per savo Žodį ir per savo Duoną, Viešpatie, Tu maitini ir stiprini savo tikinčiuosius: leisk mums 

turėti naudos iš šių dovanų, kad visiems laikams būtume suvienyti su Tavo Sūnaus gyvenimu“.  

 

Malda po komunijos. 

 

- Meilė: tai Jis mane suderina į tą patį „bangų dažnį“. Tai mūsų artimo meilės patirties dėka 

mumyse suskamba Žodis ir leidžia Jam mus pripildyti.  

- Pasiekiamumas: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“. 

- Nuolankumas: „Nuolankus tarnas kaip Mergelė Marija giedantis Magnificat“ Popiežius 

Pranciškus.  

 

• Dievo Žodis mūsų gyvenime 

 

A. Marija – klausymo pavyzdys 

 

Pauliu VI Mariją vadina „Mergele, kuri klauso“. 

 

Per Apreiškimą Marija priima žinią iš angelo, ji užduoda jam klausimų ne tam, kad 

paprieštarautų, bet, kad suprastų. Tuomet ji nuolankiai nusilenkia: „Štai aš Viešpaties tarnaitė“. Ji 

visiškai atsiduoda, tampa tobulai pasiekiama: „Tebūna man, kaip tu pasakei“ Luko 1, 38. 

Pats Jėzus netiesiogiai ją pagiria: „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo 

žodžio ir jį vykdo“ Luko 8, 21.   

Prašykime Marijos, kad mus suvienytų su visišku jos atvirumu Dievo Žodžiui, kad Šventoji 

Dvasia šį Dievo Žodį padarytų mumyse vaisingą. 

 

B. Dievo Žodžio vaisiai 

 

Kai širdis klauso, pamažu evangelizuojamas visas žmogus, taip sakant, suvienijamas meilėje 

arba, kaip sakė tėvas Teilhard de Chardin, „perkeičiamas į meilę“. Žmogaus gyvenimas pamažu 

keičiasi.  

Daugeliui Dievo Žodžio klausymas tampa vidinės maldos, kuri natūraliai iš jo kyla, pagrindu. 

 

C. Dievo Žodis poros gyvenime 

 

Jei esame pratę klausytis Dievo Žodžio asmeniškai ir poroje, bus lengviau jo klausytis 

komandoje. Klausytis Dievo Žodžio tai ne egzegezę atlikti, o turėti Marijos laikyseną: jam atverti 

savo širdį ir leisti Viešpačiui kalbėti... „Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems 

klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje“ (Luko 2, 51). 

 

Dievo Žodžio klausymas visų pirma yra asmeninis klausymas: jis randa atgarsį kiekviename iš 

mūsų atsižvelgiant į mūsų gebėjimą jį priimti. Jei vyras ir žmona tam pasišvenčia drauge, tuomet jie 

geriau integruos Žodžio klausymą į savo bendrą maldą prisėdimo metu ir ruošdamiesi susitikimo 

temai.  

Santuokinis dvasingumas mums taps tikrove, jei klausysimės Dievo Žodžio poroje. Jis mums 

taps gyvenimo ir Santuokos sakramento atnaujinimo šaltiniu. Dievo Žodis – tai veidrodis, kuriame 
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krikščioniška pora gali atrasti savąjį pašaukimą ir misiją. Dievo Žodis teikia energijos, kuri padeda 

gyvenimo kelionėje. 

 

„Iš tikrųjų nekalbame apie šio Žodžio klausymą esant mažiau ar daugiau išsiblaškiusiam. Kalbame 

apie tikrą klausymą. Apie karalių Saliamoną sakoma, kad jis į Dievą kreipėsi su tokia malda: 

„Viešpatie, duok man širdį, kuri klauso!“     Tėvas Caffarel      

 

Dievo Žodžio klausymas maitina ir šeimos maldą.  

Be to, jis svarbus ir per prisėdimą. Tai variklis, kuris leidžia pasiekti labiau evangelinį gyvenimą. 

 

D. Dievo Žodis komandos gyvenime 

 

Komanda susitinka Dievo Žodžio šviesoje. Pats Kristus, kuris yra Žodis, yra su jais: „Kur du ar 

trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20). 

Komandos susitikimo metu malda, pasidalinimas – tai privilegijuotas klausymo laikas. Per Dievo 

Žodį komanda įgauna kūną kaip bendruomenė, susieta su Kristumi. 

 

E. Dievo Žodis Bažnyčios gyvenime 

 

Dievo Žodis kuria bendruomenę, didžiąją Bažnyčios bendruomenę, bet taip pat ir mažąsias 

bendruomenes, kurios ją sudaro. Labai svarbu klausytis Dievo Žodžio Bažnyčioje, t. y. vienybėje su 

visais krikščioniais. 

Dievo Žodžio klausymas Bažnyčioje gali mums padėti gyventi tuo Žodžiu asmeniškai, poroje, 

šeimoje, komandoje. 

 

2.4. Klausimai teminiam pasidalinimui komandoje 

 

- Pasidalinkime mūsų atradimais, padarytais skaitant šią temą. Pasidalinkime tuo, kas mums 

pasirodė svarbu.  

- Su kokiais sunkumais susiduriame, kai stengiamės būti pasiekiami arba kai norime išlaikyti 

dėmesingą tylą, kurios reikia Dievo Žodžio klausymui? 

- Kokias priemones pasitelkiame, norėdami pasigilinti į Žodį ir leisti jam mus formuoti: 

pasidalinimą poroje, biblinių komentarų skaitymą, dvasingumui skirtą lektūrą, muziką, 

Dievo Žodžio skaitymui skirtas grupeles, rekolekcijas, tam skirtas interneto svetaines ir 

pan.? 

- Ką ketinu taikyti, kas paskatintų Žodžio klausymą? Kam galėčiau įsipareigoti šį mėnesį? 

 

Magnificat 

 

2.4.1. Klausimai poros prisėdimui 

 

Šiam prisėdimui siūloma poroje apmąstyti Žodžio klausymo patirtį ir per šią patirtį įgytus 

vaisius. 

 

- Kokią svarbą mūsų poroje užima Dievo Žodžio Klausymas?  

- Ar esame atviri ir imlūs tokiam klausymui? 
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„Kaip lietus ir sniegas krinta iš dangaus ir negrįžta atgalios, kol nepalaisto žemės, kad joje dygtų ir 

želtų augalai, kad neštų sėklą sėjėjui ir duoną alkanam, taip ir žodis, išeinantis iš mano burnos, 

nesugrįš pas mane bergždžias, bet įvykdys tai, ko trokštu, ir atliks, kam buvo siųstas“. 

(Izaijo 55, 10-11) 

 

- Ar mūsų širdis yra ta pralaidi dirva, kuri leidžiasi būti apvaisinta Dievo Žodžio, apie kurią 

mums kalba pranašas Izaijas? Jei taip, tai kokie, tuomet, yra pokyčiai, kuriuos mes savyje 

jaučiame? Jei ne, tai ko mums trūksta, kad pasiektume šį tikslą? 

- Kokiu būdu Dievo Žodžio klausymas gali mums padėti meldžiantis poroje?  

 

2.4.2. Pasigilinimui 

 

„153. Ramiai skaitant tekstą, Dievo akivaizdoje pravartu, pavyzdžiui, paklausti: „Viešpatie, ką 

man tas tekstas sako? Ką šia žinia norėtum pakeisti mano gyvenime? Kas šiame tekste mane trikdo? 

Kodėl manęs tai nedomina?“ arba: „Kas šiame žodyje man patinka, mane akina? Kas mane 

traukia? Kodėl mane traukia?“ Stengiantis įsiklausyti į Viešpatį, normalu turėti pagundų. Viena iš 

jų yra tiesiog jaustis trikdomam ar slegiamam ir užsiverti; kita labai paplitusi pagunda pradėti 

galvoti, ką tekstas sako kitiems, taip vengiant taikyti jį savo gyvenimui. Taip pat pasitaiko, kad 

imama ieškoti pasiteisinimų, leidžiančių sušvelninti apibrėžtą teksto žinią. Kitais kartais manome, 

jog Dievas iš mūsų reikalauja didelio apsisprendimo, kurio dar nesame pasirengę priimti. Iš 

daugelio žmonių tai atima susitikimo su Dievo žodžiu džiaugsmą, tačiau tai reikštų užmiršti, kad nė 

vieno nėra kantresnio už Dievą Tėvą, kad niekas nemoka taip laukti kaip jis. Jis visada kviečia 

žengti tik mažą žingsnelį ir nereikalauja visiško atsako, kol nesame nuėję kelio, įgalinančio aiškiai 

atsakyti. Jis tiesiog trokšta, kad nuoširdžiai žvelgtume į savo gyvenimą ir neapsimetinėdami 

pateiktume jį jam, kad būtume nusiteikę toliau augti ir prašytume iš jo to, ko dar nepavyko 

pasiekti.“ 

Šventojo Tėvo Pranciškaus apaštališkasis paraginimas EVANGELII GAUDIUM 

 

 

„Didžiulėje vilties bendruomenėje, kokia yra Bažnyčia, jie taip pat „džiaugiasi viltyje“ 

(Rom 12, 12). Viltis – tai meilė, kuri laukia to, ką Meilė yra pažadėjusi. 

Be to, Kristaus Žodis taip pat yra meilės prisipažinimas. Per visus Evangelijos puslapius ši meilė 

save išreiškia.  

... Juk meilė pažadina meilę. Tačiau jūs, kurie esate susituokę, gerai žinote, kaip mums yra svarbu 

nuolat iš naujo išgirsti, jog esame mylimi, nes šiame nuodėmės pasaulyje būti mylimu yra 

nenuspėjamas ir netikėtas stebuklas. Kas neaplanko Dievo Žodžio, greitai pamirš, kad yra Dievo 

mylimas. Tačiau šeima, kuri nuolat skaito Evangeliją, taip dėmesingai, kaip skaitomas meilės 

laiškas, kuriame stengiamės pagauti visus niuansus, visas intonacijas, visus tonus ir pustonius, 

patvirtins, kad joje nuolat ištrykšta meilės versmė. Taip ir Kristaus Žodis Evangelijoje šeimą 

paverčia meilės bendruomene... Šeima – atgailos, tikėjimo, vilties ir meilės bendruomenė – štai 

kūrinys, kurį įgyvendina Evangelijoje esantis Kristaus Žodis.  

Norėdamas pasiteisinti, kad neskaito Evangelijos, viena draugas kartą man parašė: „Galų gale juk 

dvasingumui skirtos knygos yra ne kas kita kaip paaiškinta Evangelija ir jų skaitymas yra 

patrauklesnis ir naudingesnis, nes jos yra labiau pritaikytos mūsų mentalitetui“. Kokia klaida! 

Didžiulis skirtumas tarp Evangelijos ir dvasingumui skirtų knygų yra tas, jog pastarosios perteikia 

pažinimą, daugiau ar mažiau gautą iš Evangelijos, tuo tarpu kai ji pati yra gyvas, tvirtas, iš 

Kristaus kylantis Žodis, tas pats, kuris kažkada nuramino nuožmią audrą, gydė sergančius 

raupsais, prikėlė mirusius, tas pat, kuris atleido nuodėmes ir gimdė Dievo vaikus. 
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Kristaus Žodis Evangelijose nenustojo ne tik savo aktualumo, bet neprarado ir savo vertės: ji išliko 

ir Žodis toliau turi kūrybinę galią.“ 

Evangelija – tai meilės laiškas. Henri Caffarel 

 

 

„Nuo tada, kai Dievas mums davė savo Sūnų, kuris yra Jo Žodis, nėra kito žodžio, kuris mums būtų 

duotas. Per šį vienatinį Žodį ir tuo pačiu metu, Jis iš karto mums viską pasakė. Jis daugiau neturi 

ką mums pasakyti. Tokia yra šios laiško dalies prasmė, kurioje Laiško Žydams autorius juos kviečia 

atsisakyti Dievo atžvilgiu taikytų savo senų praktikų ir įpročių, kurie buvo taikomi pagal Mozės 

įstatymą. Jis nori jų žvilgsnius nukreipti į Kristų. Jis sako: „Daugel kartų ir įvairiais būdais 

praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į 

mus per Sūnų“ (Žydams 1, 1-2). Per šiuos žodžius autorius leidžia mums suprasti, kad Dievas 

dabar nutilo, nes nebeturi daugiau ką pasakyti, nes Jis jau po truputį kalbėjo per savo pranašus, o 

per savo Sūnų Jis vienu kartu pasakė viską, mums duodamas tą „viską“, kuris yra Jo Sūnus.“ 

Dievas Jėzuje viską pasakė. Šventasis Kryžiaus Jonas 

 

 

„Dievo Žodis yra galingas! Per pranašą Jeremiją Jis yra pasakęs: „Ar mano Žodis nėra kaip 

ugnis, sako Viešpats, kaip kūjis, kuris trupina uolą?“. O štai Laiške Žydams skaitome: „Dievo 

Žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir 

dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisia širdies sumanymus bei mintis“ 

(Žydams 4, 12). 

Dievo Žodis yra galingas pirmiausia todėl, kad jis yra kuriantis. Dievas tarė: „Tebūnie šviesa“ ir 

atsirado šviesa. Dieviškasis Žodis visus dalykus pakviečia į būtį. Tai tvirtinti nereiškia, kad 

abejojama mokslinėmis teorijomis, tokiomis kaip Didysis sprogimas. Mokslas turi savas galiojimo 

taisykles. Tuo paprasčiausiai norima patvirtinti gilesnę tiesą, kuri teigia, kad visi dalykai yra 

dovana... 

Štai žmogaus pašaukimas: skelbti žodžius, kurie teikia gyvybę. Mes dalyvaujame šioje Dievo Žodžio 

galioje, kuri mums kalba, kai mūsų žodžiai gydo ir pamaitina kitus. 

Būtent tai yra moralinio gyvenimo šerdis. Mes kasdien praleidžiame valandų valandas vartodami 

žodžius: pasakodami anekdotus, dalindamiesi naujienomis, skleisdami informaciją, siųsdami 

elektroninius laiškelius, rašydami feisbuke, plepėdami ir t.t. Ar mes dovanojam vieni kitiems Dievo 

Žodį, kuris teikia gyvybę? Ar mes siūlome žmonėms Šėtono žodį, ciniškus žodžius, kurie naikina ir 

silpnina? Šėtono vardas reiškia „Kaltintojas“. Mūsų žodžiai ateina iš Dievo, jeigu jie kitus 

sustiprina! 

Biblija – ai ne iš Dangaus nukritęs grynas žodis, kaip Koranas musulmonams. Šventasis Raštas – 

tai Dievo pokalbis su mumis. Per dialogą su žmogumi Dievas pasiekia mūsų gyvenimus ir iš mūsų 

padaro savo draugus. Bažnyčios dokumente Dei Verbum (Vatikano II susirinkimo dokumentas apie 

Apreiškimą) sakoma, kad „Neregimasis Dievas iš savo begalinės meilės kreipiasi į žmones, kaip į 

savo draugus, Jis kalbasi su jais, kad juos pakviestų ir priimtų dalintis savuoju gyvenimu.“ 

Taigi Dievo Žodis tai nėra tik mums kalbantis Dievas. Juolab tai nėra „informacija“ apie Dievą. 

Tai tarp Dievo ir Jo tautos vykstantis pokalbis, kuris mus įveda į draugystę su Juo. 2010 m. 

popiežius Benediktas XVI labai gerai mums tai perteikė dokumente Verbum Domini: „Biblinio 

apreiškimo naujumas slypi tame, jog Dievas leidžiasi būti pažintas per dialogą, kurį Jis nori 

užmegzti su žmogumi“. Kartais mes, panašiai kaip Adomas, kuris slepiasi sode, išsisukame iš šio 

dialogo ir atsisakome atsiliepti. Kitais atvejais mes, kaip Abraomas arba kaip Mozė, esame 

kviečiami vardu ir atsiliepiame: „Štai aš!“ Būtent per šį pokalbį su Dievu Izraelis yra 

sustiprinamas.  
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Šis pokalbis tarp Dievo ir žmogaus savo viršūnę pasiekia Jėzuje, kūnu tapusiame Žodyje. Vienu 

metu Jis yra ir tobulas Dievo žmogui skirtas Žodis, ir tobulas žmogaus atsakas Dievui. Taigi Jis 

buvo pokalbio žmogus. Visa Jono Evangelija yra eilė pokalbių, kurie mums leidžia vis giliau 

įsiskverbti į dieviškojo gyvenimo slėpinį: Jėzus nakčia susitinka ir kalbasi su Nikodemu, prie šulinio 

užmezga pokalbį su moterimi samariete, kalbasi su akluoju nuo gimimo, tuo tarpu visi kiti kalba tik 

apie Jį. Paskutinė naktis prieš Jo mirtį paprastai vadinama „paskutine kalba“. Iš tiesų tai tarsi 

galutinis pokalbis. Jis kalba su Poncijum Pilotu, kol šis jį pertraukia ir paklausia: „Kas yra tiesa?“ 

Žodis nutildomas. O Velykų rytą pokalbis prasiveržia tiesiai iš kapo kai Jėzus sode kreipiasi į 

Mariją Magdalietę: „Marija!“, o Marija atsiliepia: „Rabuni!“. Ir paskutiniai žodžiai apaštalui 

Petrui yra klausimas, pokalbis, kuris atveria, į begalybę. Įdomu matyti, kad pirmieji krikščioniški 

tekstai, kurie priskiriami Pauliui, yra ne deklaracijos, ne tikėjimo išpažinimai, ne knygos, bet 

laiškai, kurie jau yra pusiau pokalbis... 

 Luko Evangelijoje, prieš pat Petro išsigynimą, Jėzus jam sako: „tu sutvirtėjęs stiprink brolius!“ 

(Luko 22, 32). Jėzus gerai žinojo Petro silpnumą, tačiau Jis tikėjo, kad ateis laikas ir Petras atgaus 

savo stiprybę. Kokia neįtikėtina pasitikėjimo ir vilties išraiška! Dievo Žodis yra duotas kiekvienam 

iš mūsų, kad mes vieni kitiems teiktume stiprybę. Čia negali būti jokio varžymosi.“ 

Žodžio jėga, Timothy. Radcliffe, o.p. 

 

 

„Mes norim paliudyti Dievo Žodžio poros gyvenime svarbą ir vietą, kad kiti žinotų, jog tai įmanoma 

ir kad tai nepasiekiama vienu ypu, jog tam kartais reikia daugybės atkaklumo metų. Tačiau mes 

norėtume paliudyti ir tai, koks iš to kyla džiaugsmas. Meilė auga, kai tarp vyro ir moters gyvena 

Viešpats. Kasdieną mūsų santuokos sakramentas atsinaujina ir suintensyvėja. Begalinė Dievo 

dovana: „Laimingi tavo namų gyventojai, jie galės tau giedoti, laimingi žmonės, kurių stiprybė tu 

esi, jų širdyse atsiveria keliai“.  

...Tokioje dvasioje mes beveik kasdien prisėdame vienas priešais kitą savo svetainėje. Siekdami įeiti 

į maldą ir nutildyti mumyse esantį vidinį šurmulį, mes paklausome kokią nors įrašytą giesmę. 

Dažniausiai tai būna psalmė arba kokia nors frazė iš Pauliaus laiškų arba iš Evangelijos. Tuomet 

Bernardas garsiai perskaito dienos skaitinius. Manau, kad puiku, jog būtent tokiu būdu jis man 

kasdien „pateikia“ Dievo Žodį. Dievo Žodis tapo mūsų kasdienine duona. Kiekvieną dieną jis 

persmelkia mūsų gyvenimą ir jį praturtina taip, kaip tik Viešpats gali praturtinti. Dažnai, perskaitę 

tekstą, mes kurį laiką apie jį kalbamės, nes kartais tekstas būna sudėtingas ir jo prasmė neatsiveria 

iš karto. Mes stengiamės suprasti, ką Dievas norėjo pasakyti per šias eilutes ir mes apie tai 

kalbamės. Kiekvienas tekstas, kiekvienas kurio nors evangelisto perteiktas Jėzaus Žodis, kreipiasi į 

kiekvieną iš mūsų ir prakalba į mūsų kasdienį gyvenimą. Tam reikia, kad išsilaisvintume nuo jo 

įprastumo ir pažįstamumo, kad jis mums atsivertų savo pirminiu gaivumu ir dinamiškumu. Tai 

pavyksta ne iš karto, bet skaitymas dviese tai palengvina (...).   

Toliau mes tęsiame mūsų maldą vienas šalia kito melsdamiesi tyliąja malda, kurioje išsaugome 

savo intymumą, esame savo slaptajame sode su Viešpačiu. Dievo dovana. Taikos ir ramybės tarp 

mūsų šaltinis. Viešpats yra mūsų santykių, mūsų bendro gyvenimo, mūsų meilės artumoje, esantis 

mūsų tarpe.“ 

Krikščioniškos santuokos nuotykis, Bernardas ir Bernadetė Chovlon 
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3. TREČIASIS SUSITIKIMAS 

„DYKUMA: VIDINĖ MALDA IR DVASINĖS REKOLEKCIJOS“ 

 

3.1. Malda 

3.2. Pasidalinimas prie stalo 

3.3. Tema 

3.4. Klausimai teminiam pasidalinimui komandoje 

3.4.1. Klausimai poros prisėdimui 

3.4.1. Pasigilinimui 

 

„Vidinė malda – tai gilus sielos siekis, mainai anapus žodžių, kuriuos sudaro daugelis kitų dalykų: 

dėmesingumas, visos esybės, kūno ir sielos bei visų jos galių, buvimas Dievui.“ 

Tėvas Henri Caffarel 

 

3.1. Malda 

 

Iš pirmos Karalių knygos                      19, 11-12 

Tada jį pasiekė VIEŠPATIES žodis: „Išeik laukan, – pašaukė jis, – ir stovėk ant kalno prieš 

VIEŠPATĮ, nes VIEŠPATS praeis“. Pūtė didelis vėjas ir buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir 

trupino į gabalus uolas prieš VIEŠPATĮ, bet VIEŠPATIES nebuvo vėjyje. Po vėjo – žemės 

drebėjimas, bet VIEŠPATIES nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo – ugnis, bet 

VIEŠPATIES nebuvo ugnyje. O po ugnies – švelnus tylus dvelksmas. 

 

3.2. Pasidalinimas prie stalo 

 

Apie pasidalinimą prie stalo: 

 

Pasidalinimas prie stalo – tai visų tarpusavio pasidalinimo tuo, ką kiekvienas savyje nešioja kaip 

giliausią atsaką į Dievo kvietimą, laikas. 

 

Klausimai padėsiantys pasiruošti pasidalinimui prie stalo 

Apie Dievo Žodžio klausymą (vieną iš įsipareigojimų). 

 

- Ar mums pavyko integruoti Dievo Žodžio klausymą į mūsų gyvenimo kasdienybę? Kaip? 

- Kurios Evangelijos frazės mane labiausiai palietė per pastarąjį mėnesį?  

 

3.3. Tema 

 

„Į dykumą“ 

Tėvas Caffarel‘is tikėjo, kad grįžimas į dykumą yra absoliučiai būtinas visiems aktyvų gyvenimą 

gyvenantiems vyrams ir moterims. Tai, ką jis vadino „dykuma“, nėra, kaip kas nors galėtų 

pamanyti, asketizmas ir atgaila. Jis tiesiog norėjo pasakyti, kad gyvenime būna laikas, kai reikia 

tiesiog išmokti atsijungti nuo kasdieninių rūpesčių ir užsiėmimų, kad vėl atrastum širdies ramybę ir 

tylą, skirtume laiko buvimui su Dievu ir Dievui.  

Nepamirškime, kad, jei dykumoje esama tam tikrų asketizmo formų, tai esama ir oazių, kurios 

atgaivina, susitikimų, puikių ir netikėtų peizažų atradimų, didelių erdvių, kur galime plačiai 

kvėpuoti, ir visada naujas stebinantis grožis.  
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Be to, dykumoje mes keliaujame kartais įdomiais keliais, o kartais tokiais keliais, kurie atrodo 

neįveikiami ir norisi viską palikti. Štai kodėl paprastai per dykumą keliaujama dideliais karavanais. 

Vieni kitiems padeda, dalinasi maistu ir gėlu vandeniu, kad atgautų jėgas, pasirūpintų tais, kurie 

atsilieka, kad visi laikytųsi to paties kelio ir galų gale visi kartu pasiektų tikslą, net jei kelionė buvo 

sunki ir sudėtinga. 

Tai yra ir poros bei komandos kelionės Dievo link įvaizdis. 

Du įsipareigojimai, atitinkantys dykumoje praleistą laiką, tai metinės rekolekcijos ir vidinė 

malda. Dykuma, kaip vienumos vieta, tai privilegijuota sutikimo su Kristumi vieta. Dykuma – tai 

šių dviejų įsipareigojimų simbolis. 

 

• Vidinė malda 

 

Vidinė malda – tai tylaus klausymo, iš širdies į širdį su Dievu, laikas. Tai Dievo plano man 

atradimo ir priėmimo laikas. Dievas apsireiškia ne triukšme, o „švelniame ir tyliame dvelksme“, 

kaip matėme šio susitikimo įžangos maldoje.  

Vidinė malda mumyse ugdo klausymo ir pokalbio su Dievu gebėjimą.  

Kas meldžiasi, tas yra „Dievo ieškotojas“, kartu su 42 psalme giedantis „Kaip elnė ilgisi tekančio 

vandens, taip aš ilgiuosi tavęs, Dieve“. 

 

1 – Vidinė malda – tai dviejų asmenų „veikla“: Viešpaties ir mano. 

 

Dievas man kalba per Šventąjį Raštą, per Evangeliją, per kūriniją, per mane supantį gyvenimą. 

Gandis sakydavo: „reikia klausyti vidinio balso, kuris mums kalba“. 

Stengiuosi būti Jam dėmesingas. Vidinėje maldoje Dievas atsiskleidžia maldingu buvimu 

manyje. Šventajai Kotrynai Sienietei Viešpats sakė: „Tapk talpa, aš tapsiu srove“. 

Kai atrandu Jo nepailstančią meilę man, tuo pačiu pamatau, kad mano meilė šalia Jo meilės yra 

labai vargana. „Vidinė malda – tai pokalbis su Dievu, gilus sielos siekis, visos būtybės, kūno ir 

sielos, visų pabudusių jos galių dėmesys ir buvimas Dievui.“ (Tėvas Henri Caffarel) 

 

Šis buvimas veidu į veidą su Viešpačiu, kasdieninis Jo meilės, Jo dalyvavimo mūsų 

kasdienybėje, atradimas yra tikra atgaiva ir džiaugsmas net jei mes to fiziškai ir nejaučiame. 

 

2 – Siūlomas metodas 

 

Kaip ir Dievo Žodžio klausymo atveju, siūlome būdą kaip įeiti į vidinę maldą: kaip ir pirmuoju 

atveju, suprantama, kad šis siūlomas metodas nėra nei privalomas, nei vienintelis. Tai tik vienas iš 

kelių, viena iš krypčių ir mes esame laisvi pasirinkti. 

Vidinė malda – tai mano dienos momentas, kai aš suvokiu Dievo ryšį su manimi. Skiriu tą laiką 

kontempliacijai, garbinimui, atsiprašymui, prašymui. 

 

Dievo Žodžio klausymas, pvz., tos dienos Evangelijos skaitymas, gali būti įvadas į vidinę maldą. 

 

A. Kontempliacijos laikas 

 

- Žvelgiu į Kristų, tampu dėmesingu Jam, tam, ką Jis daro. 

- Klausausi to, ką Jis sako per Dievo Žodį, stengiuosi save nutildyti.  

- Per Viešpaties veiksmus ir žodžius, atrandu giliąją Viešpaties intenciją. 
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- Ieškau principų, kurie įkvepia Jo veiksmus, to, kas Jam yra vertinga, kas Jį įkvepia ir 

formuoja Jo laikyseną, kas Jo širdžiai yra svarbiausia.  

- Pamatau kaip konkrečiai Jis myli, kaip susitinka. 

- Sustoju prie kurio nors vieno dalyko: žodžio, veiksmo, nes jaučiu, kad man tai yra svarbu, 

kad man reikia į tai atidžiau pažvelgti ar įsiklausyti. 

- Skiriu laiko, kad Dievo Žodis kuo giliau į mane prasiskverbtų ir leidžiuosi būti Jo mylimas.  

 

B. Garbinimo, atsiprašymo ir prašymo laikas 

 

Tai svarbus vidinės maldos laikas, kurio nereikia pamiršti. 

- Aš artinuosi prie Kristaus ir kalbuosi su juo, kaip draugas kalbasi su draugu. 

- Ką tik buvau liudininku to, ką Jis padarė ir pasakė. 

- Pasidalinu su Juo savo jausmais, tuo, ką perskaityta Evangelijos ištrauka manyje pažadino. 

- Išsakau Jam savo susižavėjimą, padėką, pagyrimą, užduodu klausimus. 

- Paprašau atleidimo. 

- Pasidalinu tuo, kas ateina man į širdį: asmeninį troškimą, prašymą ar intenciją už konkretų 

asmenį... 

- Pabaigiu Tėve Mūsų, jungdamasis prie visų, kurie meldžiasi visame pasaulyje ir kartu su 

manimi sako, kad Jis yra mūsų Tėvas Danguje. 

-  

3 – Vidinės maldos vaisiai 

 

Kai meldžiuosi vidine malda, esu kaip upė „pasijungusi“ prie savo versmės: teka vandens srovės, 

mane jos persmelkia, pripildo meile ir džiaugsmu. Būna, kad mes visiškai nejaučiame šių jausmų. 

Nereikia nusiminti. Vidinė malda nėra darbas ar pasirodymas, kur svarbiausia yra rezultatas. Tai 

kelionė, jos kryptis, kurios reikia nepamesti, o ne pareiga tobulai ir nedelsiant pasiekti sėkmę.  

Esu kaip truputį nulūžusi medžio šaka, kuri vėl mėgina prisispausti prie kamieno, kad medžio 

syvai galėtų į ją patekti ir padėtų jai prigyti, sukrauti žiedus ir duoti vaisių. 

 

„Asmens meilės dovana... negali būti nupirkta ar užsitarnauta. Juo labiau tai galioja, kai kalbame 

apie Dievą. Lygiai taip ir žmogus, būdamas Dievo akivaizdoje, turi suprasti, kad Dievo dovana gali 

būti tik grynai Dievo iniciatyva... visiška malonės dovana.“ 

Tėvas Henri Caffarel 

 

• Dvasinės rekolekcijos 

 

1 – Kas yra rekolekcijos? 

 

Kita mūsų gyvenime sutinkama dykumos forma – tai dvasinės rekolekcijos. 

Dievo Motinos komandų chartijoje kiekvienas narys kviečiamas „jei įmanoma poroje, kiekvienais 

metais stoti Viešpaties akivaizdon ir apibendrinti praėjusius metus bent dviejų parų trukmės 

rekolekcijose“. Rekolekcijos – tai privilegijuotas laikas sustoti, nurimti, klausytis, melstis ir 

atnaujinti savo dvasinį gyvenimą.  

Tai svarbus Viešpaties akivaizdoje leidžiamas laikas, skirtas tam, kad, šiek tiek atsitraukę, 

galėtume pažvelgti į savo kasdienį gyvenimą ir pagalvotume apie mūsų dvasinio augimo kelionę. 

„Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite“. (Mk 6, 31-32) 
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Išdrįsti gyventi Evangelija, tai visų pirma išdrįsti viltis... dvasinės rekolekcijos skirtos jums 

padėti šioje kelionėje: tiesą sakant tai viena geriausių priemonių nepasiduoti baimei ir išsaugoti 

viltį. Atlikti dvasines rekolekcijas – tai ateiti prie dvasinio šaltinio ir iš jo atsigerti.    

Norėdami atsiliepti į Kristaus iniciatyvą, turime imtis iniciatyvos išvykti... Atsijungti nuo visko, 

kas sudaro mūsų kasdienybę (vaikų, profesinės veiklos, rūpesčių...). Tai padaryti niekada nėra 

lengva.   

Jei norime, kad rekolekcijų laikas būtų vaisingas, turėtume jų trokšti laisvai, neverčiami. Joms 

apsisprendžiama asmeniškai... galite prašyti Viešpaties, kad suteiktų jums malonę tokiam 

sprendimui priimti. 

Pats Dievas išvedė savo tautą į rekolekcijas, įdėdamas į jos lūpas pranašo Ozėjo žodžius, to, 

kuris kankinosi dėl to, jog jo žmona ėjo pas meilužius, o jis troško ją susigrąžinti: 

„Todėl dabar ją viliosiu, išvesiu į dykumą ir prašnekinsiu jos širdį. Ten atiduosiu jai vynuogynus, o 

Achoro slėnį padarysiu vilties durimis. Ten ji atsilieps man kaip savo jaunystės dienomis, kaip tą 

dieną, kai išėjo iš Egipto žemės“. (Ozėjo 2, 16-17). 

 

2 – Duoti Dievui laiko: skirti ne mažiau kaip dvi paras 

 

Davimas dovanai galioja ir laiko atžvilgiu. Ar šis laikas yra atimtas, prarastas ar dovanotas 

laikas? Reikia tikėti, kaip Teresėlė iš Lizjė tikėjo, kad esama „vaisingų praradimų“. „Tave mylėti, 

Jėzau, koks vaisingas praradimas, visi mano kvepalai skirti tau negrįžtamai!“ Poema „Gyventi 

meile“. 

 

3 – Rekolekcijos poroje 

 

Poros gyvenimo sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo sutuoktinių susitikimų kokybės ir gelmės. Jei 

nesusitiksime, kaip galėsime pažinti vienas kitą ir mylėti? Melstis, išgyventi rekolekcijas poroje, tai 

sutikti būti kartu paliestiems Dievo, kuris save mums dovanoja. Tai reiškia išmokti susitikti kitą dėl 

jo paties. 

Rekolekcijų nauda porai kyla iš šių dviejų susitikimų, kurie iš tiesų yra vienas susitikimas: vieno su 

kitu ir abiejų su Dievu. 

Kartu išgyventa ši tyli pauzė, kaip naudos ir gerumo versmė, padeda porai atgaivinti savo dvasinį, 

asmeninį ir santuokinį gyvenimą. Rekolekcijos padeda Dievui skirti pirmąją vietą, suvokti, kaip 

spinduliuoti Jo meilę. Kartu išgyventas maldos laikas yra stiprybės ir šviesos šaltinis. Rekolekcijos 

padeda augti mūsų žmogiškumui ir dvasingumui, o Santuokos sakramentas tampa dar vaisingesnis.  

Kiekviename iš mūsų rekolekcijos paskatina atsivertimą. Jos leidžia geriau atpažinti Dievo troškimą 

ir atnaujina mūsų gyvenimą: daugiau maldos, daugiau pagarbos, daugiau meilės mūsų sutuoktiniui 

ir mūsų vaikams, stipresnis pasitikėjimas Dievu, didesnis aiškumas mūsų įsipareigojimų ir tarnystės 

kitiems atžvilgiu.  

Labai svarbu paliudyti savo patirtį visai komandai, pasidalinant rekolekcijose patirta nauda. Mūsų 

spinduliavimas yra pozityvus stimulas mūsų grupelės narių dvasiniai pažangai. 

Neretai visa komanda nusprendžia metines rekolekcijas turėti kartu. 

 

„Į dykumą turi išeiti su paprasta širdimi, nesiekdamas kažką nuveikti: iš tikrųjų dykumoje tu nieko 

neturi daryti, tik supaprastinti savo gyvenimą, atimti iš savęs visus užsiėmimus ir visas veiklas. 

Dykuma nėra lengva, ji – reikli.“ 

(René Voillaume) 

 

4 – Praktiški patarimai 
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- Pradėkite joms ruoštis iš anksto. 

- Pagalvokite apie praktiškus klausimus: vaikų priežiūrą, nuvažiavimą, su darbu susijusius 

keblumus, išlaidas... 

- Pagalvokime poroje kokių rekolekcijų norėtume: vieta? Tema? Trukmė? Tyla? ... Šiuos 

klausimus galite aptarti poros prisėdimo metu, pasistenkite išsiaiškinti jūsų sprendimų 

prasmę ir motyvaciją.  

 

3.4. Klausimai teminiam pasidalinimui komandoje 

 

Vidinė malda 

 

- Pasidalinkime savo vidinės maldos patirtimi.  

- Ar asmeninė vidinė malda keičia mano gyvenimą? Pasidalinkime patirtais pokyčiais. 

- Kokios yra būtinos sąlygos, kad vidinė malda taptų tikru susitikimu su Viešpačiu? 

 

Rekolekcijos 

 

- Kaip atsiranda troškimas atlikti rekolekcijas? Kokios kliūtys iškyla mūsų sprendimui arba, 

priešingai, kas mums padeda jį priimti?  

- Ar esame pasiryžę imtis priemonių, padėsiančių išvykti į rekolekcijas?  

- Kai rekolekcijų metu „prarandame“ laiką dėl Dievo, koks yra jų vaisingumas?  

 

Magnificat 

 

3.4.1. Klausimai poros prisėdimui 

 

- Ar mūsų namų aplinka palanki vidinei maldai? Kuo? Ką turėtume padaryti, kad mūsų 

namuose vidinei maldai būtų palankesnė aplinka? 

- Kokiu būdu vidinės maldos praktika keičia mano asmeninį ir mano poros gyvenimą. 

- Ar vidinės maldos praktika mus veda prie geresnio tarpusavio supratimo ir geresnio vienas 

kito priėmimo? O kaip yra santykyje su mūsų vaikais? 

- Pasidalinkime mūsų dvasinių rekolekcijų asmenine ir poros patirtimi.  

 

3.4.2. Pasigilinimui 

 

Atvažiavus į vieną nepažįstamą miestą, pasidarė nejauku, mus apėmė nerimas, nes nebuvo kas 

mūsų lauktų nei uoste, nei stotyje ar oro uoste. Kita vertus, jei mus pasitinka kažkieno 

džiaugsmingas veidas, rankos siekia mus apkabinti, mes iškart pasijuntame stebuklingai paguosti, 

išgelbėti nuo žiauraus įspūdžio, jog esame palikti ir pasimetę. Tuomet nesvarbūs vietos papročiai, 

jų kalba, visas tas didelis ir keistas miestas. Nesunkiai gali būti užsieniečiu visiems, jei kažkam esi 

draugas.  

Kaip gera ir jauku svečiams pamatyti, kad namų šeimininkai jų laukė. Tėvams ir vaikams nereikia 

daug aiškinti, kad atspėtume: pakanka pamatyti jų priėmimą, tam tikrą laukimo kokybę, o mums 

paroštame kambaryje – gėlių puokštę, meno albumą – nes jie žino, kas mums patinka ir mus tai 

įtikina. 

Norėčiau, mielas drauge, kad, eidamas į vidinę maldą, visada tikėtum, jog esi laukiamas: 

laukiamas Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios, laukiamas visos Švenčiausios Trejybės Šeimos. Kur 
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jūsų vieta? Prisiminkite, ką sakė Kristus: „Einu jums paruošti vietos“. Jūs turbūt man 

paprieštarausite, kad Jis kabėjo apie Dangų. Tai tiesa. Tačiau vidinė malda būtent ir yra Dangus, 

bent jau tai, kas yra esminė tikrovė: Dievo buvimas, Dievo meilė, Dievo priėmimas. Viešpats visada 

mūsų laukia.  

Dar geriau: mums tereikia žengti keletą žingsnių ir Jis jau ateina mūsų pasitikti. Prisiminkite 

palyginimą: „Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir 

pabučiavo.“ O visgi jūs pamenat, jog šis sūnus buvo rimtai įskaudinęs savo tėvą: tačiau tai netapo 

kliūtimi, kad jis būtų nekantriai laukiamas. 

„Esate laukiami“ tėvas Henri Caffarel 

 

Gyvenimas ir malda yra visiškai neatskiriami: gyvenimas be maldos tai gyvenimas, kuris ignoruoja 

vieną esminių egzistencijos dimensijų, tai gyvenimas, kuris pasitenkina regimybe, tuo, kas yra 

artima, tačiau artima fizine prasme, artima ir mums nereikia atrasti jo likimo didybės ir amžinumo. 

Maldos vertė slypi atradime, patvirtinime ir išgyvenime to, kad viskas turi amžinybės dimensiją, ir 

kad viskas, taip sakant, turi didybės dimensiją (...).    

Dažnai mums atrodo, kad yra sudėtinga suderinti gyvenimą ir maldą. Tai klaida. Ši klaida kyla iš 

to, jog mes turime klaidingą supratimą apie gyvenimą ir apie maldą. Mes manome, kad gyvenimą 

sudaro nuolatiniai rūpesčiai ir su tuo susijęs jaudulys, o maldos esmė tai pasitraukti į kokią 

nuošalią vietą, nesvarbu kur, ir pamiršti viską, kas mus supa, mūsų gyvenimišką situaciją.   

Jei norime išmokti melstis, pirmiausia turime solidarizuotis su žmogaus tikrovės visuma, su jo ir su 

viso pasaulio likimu: priimti jį jo visumoje. Kasdieniame gyvenime, gyvenimas ir malda turi būti 

vienas ir tas pats dalykas. 

Gyvenimas ir malda, tėvas Antonijus Bliumas 

 

 

Vidinė tyla yra įmanoma. Jei norite ją pasiekti, turite būti kantrus ir švelnus. Smurtiniai būdai 

niekada nebuvo tinkami nusiraminimui pasiekti. Būtent iš šio nusiraminimo kyla visų mūsų galių 

nusiraminimas, kad per jį Dievas galėtų mus pasiekti, kad paruoštų mus jo klausytis. Čia kalbu apie 

tam tikrą tylos savybę: kontempliaciją. Tai toks visiškai prabudęs dėmesys, pasiruošęs išgirsti vidinį 

balsą. Claudel‘is mums rašė „Daugelis mokslininkų mums jau sakė, kad norint išgirsti, pakanka, 

turbūt, tik klausytis: taip ir yra! Tačiau šiandien jau ne mūsų klausos pagalba mes budime ir net ne 

mūsų nukreipto proto dėka: visa savo būtybe mes klausomės egzistavimo To, kuris yra.  

Galbūt jūs dar kartą pasakysite, kad jūs jau praradote viltį pasiekti vidinę tylą, šį šventą 

susitelkimą. Vien jūsų pastangų nepakanka. Tai tiesa. Būtina, kad įsikištų dieviškoji malonė. Bet ar 

galėtų Dievas nesuteikti šios malonės? Jis trokšta, kad tyla įsitvirtintų jūsų sieloje, kad taptų 

įmanomas Tėvo ir Jo Sūnaus dialogas. Pasitikėkite, atkakliai melskitės vidine malda, o Kristus 

nuramins ir Jam atneš jūsų išsiblaškiusias galias, kaip ganytojas, apie kurį kalba šv. Teresė iš 

Avilos, kuris artėjant nakčiai užgroja fleita, kad surinktų ganykloje išsibarsčiusias savo avis. 

Vidinė tyla. Tėvas Henri Caffarel 

 

 

Ne vienatvė, kurią lemia gyvenimo aplinkybės, bet savanoriškai pasirinkta vienatvė, „dvasiškai“ 

pasirinkta. 

Kai esame vieni, jau nesame kitų žvilgsnio akiratyje, nebeatliekame socialinio vaidmens, 

nebegalime save apibrėžti tik tuo, ką darome, per mūsų amatą, per įvairius mūsų įsipareigojimus, 

per mūsų įvaizdį, mūsų CV, mūsų vizitinę kortelę... 

Vienumoje mes patys esame priešais save... 
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Netrukus, jei turime aiškumo drąsos, pastebime, kad už fasado kai kurios mūsų „vidinio būsto“ 

dalys yra šiek tiek nuskurusios, o gal net kaip reikiant apleistos! 

Mes įvertiname skirtumą tarp tikėjimo, kurį išpažįstame sekmadienį, ir gyvenimo, kurį gyvename. 

Mes suvokiame, kaip stipriai norėtume mylėti ir kaip nemokame mylėti ar kaip mažai mylime; kaip 

mūsų emocinės žaizdos, mūsų nerimas, mūsų baimės, mūsų gyvenimas, kuris lekia ir nuolat kelia 

įtampą, žlugdo mumyse mūsų meilės polėkį... 

Taigi dykumos vienatvė pirmiausia yra vaisingas žvilgsnis į savotišką veidrodį, kuriame mes 

kontempliuojame savo pačių „nuodėmę“ – tą nuodėmę, per kurią, kaip sakė jėzuitas François 

Varillon, „mes nutraukėme mūsų pačių kūrimo veiksmą“. 

Eiti į „dykumą“ tai eiti link to ar tos, kuriuo ar kuria mes iš tikrųjų esame, priimti tiesą apie tai, kas 

mes esame, kuo iš tiesų norime būti. 

Eiti į dykumą tai atrasti esminę tiesą, kurią Dievas nori pašnabždėti mums į ausį: mūsų pačią 

išsamiausią tapatybę, kurią tik Jis vienas gali mums suteikti! 

Taip, broliai ir seserys, išdrįsti patirti dykumos skurdą tai atrasti, kad anapus kaukių, personažų, 

visų blizgučių, kuriais apsikarstome, mes esame Dievo dukros ir sūnūs! 

Nepaisant visų mūsų gyvenime pasitaikančių sukrėtimų, nepaisant visų sunkumų, esame kviečiami į 

prisikėlimo malonę, t. y. išeiti iš visų „kapų“ – tų „pagundų“, kurias mini mūsų evangelija – kurie 

neleidžia mums tapti tais, kuriais turėtume būti pagal Dievo troškimą... 

Taigi pabandykime atrasti... tikros vienumos laiką, kad susitiktume su savimi pačiais vėl atrastume, 

kaip Emauso piligrimai, jog Dievas eina su mumis. 

Keletas valandų vienuolyne, paprastas pasivaikščiojimas miške, stabtelėjimas namuose savo 

kambario slaptoje... 

Jei gerai paieškosime, atrasime „dykumą“, kuri mums tinka. 

Dykuma, visų pirma, yra vienumos vieta. B. Revillion 

 

 

Jau daugiau nei dvidešimt metų aš vedu šeimų rekolekcijas. Ir kiekvieną kartą, ateidami į šią 

rekolekcijų namų „kliniką“, kad atliktų rekolekcijas, t. y. „sielos gydymą“ (kaip sako protestantai), 

beveik visi šie vyrai ir šios moterys būna apimti anemijos, o išvykdami beveik visi būna įgavę naują 

dvasinį gyvybingumą. 

Po metų ar dviejų, jie ir vėl turės atlikti rekolekcijas, nes daugelį jų bus vėl apėmusi anemija. Ir jie 

vėl patirs nepaprastą šių su Dievu praleistų dienų veiksmingumą. 

Kur slypi šio veiksmingumo paslaptis? Tyla, kasdienės Mišios, malda... daugybė priežasčių, be 

abejo. Tačiau pirmoji ir svarbiausia priežastis yra kita. Šių vyrų ir moterų tikėjimas buvo nusilpęs, 

apsirgęs, mieguistas, išsekęs, merdintis:  padvelkus Dievo Žodžiui, jis prabunda, sustiprėja ir grįžta 

į gyvenimą. Kadangi tarp tikėjimo ir Viešpaties Žodžio yra glaudus ryšys: tik Dievo Žodis turi galią 

pažadinti ir pamaitinti tikėjimą, kuris yra Dievo, Jo intymaus gyvenimo ir plano visai visatai, 

pažinimas... 

Kas maitina savo tikėjimą, kas ieško Dievo pažinimo... tas yra apsaugotas nuo dvasinės anemijos. 

Témoignage 

Kad jūsų tikėjimas pabustų. Tėvas Henri Caffarel 

 

 

Liudijimas 

„Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite“. (Mk 6, 31) 

Gan nestabiliu mūsų gyvenimo laikotarpiu (mūsų vaikai paliko mūsų namus, kilo klausimų dėl 

gauto pašaukimo) tarp mūsų atsirado įtampa ir dėl jos tapo sunku bendrauti. Tada mes 

nusprendėme atlikti rekolekcijas užuotiš vykę į turistinę kelionę, į kurią jau buvome suplanavę vykti. 
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Ir štai mes užsiregistravome į DMK judėjimo pasiūlytą vidinės maldos mokyklą Massabielle 

rekolekcijų namuose. 

Tai buvo penkių dienų rekolekcijos tyloje (pradžioje šis apibūdinimas mus šiek tiek išgąsdino), 

kurių metu mes gyvenome atskirose kambariuose, kiekviena su savo Biblija, buvome raginami 

laisvo laiko metu tarp numatytų mokymų ir liturginių maldų skaityti ir medituoti Dievo Žodį.  

Šie tylos momentai, kurie pirmąją dieną mums pasirodė per ilgi, labai greitai mums atnešė 

nusiraminimą ir padarė prieinamus Dievo Žodžiui ir jo meditacijai. (...) Mums pradėjo patikti 

klausytis Dievo Žodžio ir jį medituoti tyloje, mes ėmėme trumpai užsirašinėti tai, kas mus sudomino, 

palietė arba buvo su mumis susiję.  

Tarp visų mokymų buvo vienas, kuris mus ypač sudomino: tai paskaitos apie vidinę maldą, kuri 

mums vis dar kėlė didelių sunkumų. Mokymo vedantieji mums pranešė, kad vieną dieną, paskaitos 

metu, atvyks vienas vienuolis, vidinės maldos specialistas. 

Į klausimą: „Tėve, kaip jūs meldžiatės vidine malda?“ Jis atsakė: „Tai labai paprasta, aš stoju 

priešais Viešpatį ir Jam sakau: Viešpatie, štai aš čia esu.“ (...) Ir jei mano protas ir dvasia blaškosi, 

aš vėl pakartoju: „Viešpatie, štai aš čia“, taip kartoju, kol man pavyksta atverti savo širdį tik Jo 

buvimui.“ Po daugelio metų mes ir toliau džiaugiamės šiuo paprastu mokymu ir dažnai jis mus 

įkvepia vidinės maldos metu. Be to, mes, kaip pora, susitikome su ten buvusiu dvasiniu palydėtoju, 

kad aptartume tai, dėl ko mūsų požiūriai skyrėsi. (...) Jis mums patarė tylos dieną pakeisti 

prisėdimo diena! Taigi, mes pasiruošėme pikniką ir grilių, kurie turėjo mums padėti šiame projekte, 

ir nuvykome į netoliese esantį mišką. Pirmiausia skyrėme laiko asmeniniams apmąstymams, tada 

laiko tyloje vienas šalia kito, ir pagaliau skyrėme laiko tarpusavio pokalbiui, ir viskas vyko 

Viešpaties akivaizdoje. Visa prisėdimui skirta diena mums pasirodė per trumpa! Į Massabielle 

grįžome iš naujo atradę ramybę ir trokšdami atsinaujinti. 

Mes taip pat paprašėme, kad mums leistų priimti susitaikymo sakramentą. O kunigų patarimuose 

atpažinome sau tinkamas gyvenimo taisykles, kurios leistų mums kartu daryti pažangą. Pradžioje 

tyla mus gąsdino. Tačiau penkių dienų pabaigoje mes matėme, ką ji nuveikė mūsų santykiams su 

Viešpačiu ir su kitais rekolekcijų dalyviais. (...) Kai rekolekcijos baigėsi, jų poveikis toliau tęsėsi ir 

pamažu mus ėmė perkeisti. Kasdieniame gyvenime mes vis labiau galėjome atsiverti vienas kitam, o 

mūsų dialogas atgavo ramybę. Mumyse atgimė naujas žmogiškas ir dvasinis vaisingumas. Mes 

esame dėkingi, kad sugebėjome kartu išgyventi šį mūsų porai labai svarbų laiką. 

Sugrįžti pas Viešpatį. Monique ir Jean Sabbagh, Dievo Motinos komanda „Bordeaux 69“ 

 

Malda. O Tu 

O Tu, kuris esi namuose mano širdies gelmėse, 

Leisk man su tavimi susitikti mano širdies gelmėse. 

O Tu, kuris esi namuose mano širdies gelmėse, 

Aš garbinu tave, mano Dieve, mano širdies gelmėse. 

O Tu, kurie esi namuose mano širdies gelmėse, 

Būk pašlovintas, Viešpatie, mano širdies gelmėse. 

 

O Tu, kurie esi namuose mano širdies gelmėse, 

Atsiduodu tavo meilei savo širdies gelmėse. 

O Tu, kurie esi namuose mano širdies gelmėse, 

Tegu tavo džiaugsmas trykšta mano širdies gelmėse. 

O Tu, kurie esi namuose mano širdies gelmėse, 

Apsaugok mane nuo bet kokio blogio mano širdies gelmėse. 

O Tu, kurie esi namuose mano širdies gelmėse, 

Leisk man gyventi iš tavęs mano širdies gelmėse. 
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O Tu, kurie esi namuose mano širdies gelmėse, 

Aš trokštu to, ko tu trokšti mano širdies gelmėse. 

O Tu, kurie esi namuose mano širdies gelmėse, 

Atverk mane pasauliui mano širdies gelmėse. 

O Tu, kurie esi namuose mano širdies gelmėse, 

Šlovinu tavo šventąjį vardą mano širdies gelmėse. 

O Tu, kurie esi namuose mano širdies gelmėse, 

Šviesos bedugne mano širdies gelmėse. 

Tėvas Henri Caffarel 
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4. KETVIRTASIS SUSITIKIMAS 

“SUTUOKTINIŲ IR ŠEIMOS MALDA“ 

 

4.1. Malda 

4.2. Pasidalinimas prie stalo 

4.3. Tema 

4.4. Klausimai teminiam pasidalinimui komandoje 

4.4.1. Klausimai poros prisėdimui 

4.4.2. Pasigilinimui 

 

„Jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių“. O jūs, kurie esate susituokę, negalite 

negirdėti Dievo, jei klausotės, nes jūsų šeimos židiny Jis jums kalba daugeliu būdų. Bet štai 

klausimas: ar jūs klausote? 

Kaip ir visi kūriniai, krikščioniška šeima yra kviečiama teikti Dievo garbei, kuriai ji ir buvo 

sukurta. „Garbinkite Viešpatį už visus jo darbus“. 

Tėvas Henri Caffarel 

 

4.1. Malda 

 

Evangelija pagal Joną                       17, 22-26 

„Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena: 

aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir 

juos myli taip, kaip mane mylėjai. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manimi ten, kur ir 

aš, kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. 

Teisingasis Tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntei. 

Aš paskelbiau tavo vardą ir dar skelbsiu, kad meilė, kuria mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau 

juose“. 

 

4.2. Pasidalinimas prie stalo 

 

Apie pasidalinimą: 

 

Siekdami, kad šis pasidalinimo lakas būtų gyvybingesnis, turėtume išdrįsti... 

• Priimti lobį, kurį mums kiti atskleidžia, bet priimti ir jų sunkumus 

• Paprašyti: man reikalinga jūsų pagalba dėl... 

•  

Klausimai, padėsiantys asmeniškai pasiruošti pasidalinimui 

 

• Ar galiu susitikti Viešpatį, jei vengiu susitikti su savimi pačiu? 

• Kokios sąlygos yra geros man? 

• Kaip pasiekti tylą savyje? 

• Kas man sunkiausia? 
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4.3. Tema 

 

Malda poroje ir šeimos malda 

 

Malda poroje ir, jei tai įmanoma, visos šeimos malda įeina į Dievo Motinos komandų chartijoje 

minimus įsipareigojimus. Šie konkretūs įsipareigojimai atspindi tai, ką kiekvienas DMK judėjimo 

narys yra kviečiamas vykdyti, kad galėtų gyventi pilnatvėje savo, kaip pakrikštytojo, gyvenimą 

santuokoje.  

Sutuoktinių malda porą su Kristumi susieja per kasdienį dialogą. Prisiminkime mūsų santuokos 

apeigas, kai, po mūsų išsakyto pasižadėjimo ir įsipareigojimo, meldėmės mūsų pirmąją santuokine 

malda. Šeima, per bendrą maldą, Viešpačiui patiki pačius svarbiausius savo gyvenimo ir savo 

meilės klausimus.  

Šeimos malda sustiprina šeimyninius ryšius ir mūsų ryšį su Viešpačiu. Vaikams tai pirmoji 

krikščioniško gyvenimo mokykla. Būtent tėvams tenka misija juos pažadinti tikėjimui. Labai 

svarbu, kad šeima būtų ta vieta, kur jie jaustųsi kviečiami melstis. 

 

A. Malda poroje 

 

Krikščioniška pora gyvena Santuokos sakramento kasdienėje tikrovėje. Kalbame apie abipusį 

įsipareigojimą, tarp poros su Kristaus, kaip Sandoros vaisių.  

Sutuoktinių malda – tai kasdieninis būdas prisiminti ir atgaivinti šį Kristaus meilės ryšį su mūsų 

žmogiškąja meile. Jis leidžia, kad ši meilė taptų Dievo meilės žmonėms liudijimu ir įgyvendinimu. 

Pora, šeima – tai palaimintos vietos, kur kiekvienas gauna labai daug meilės. Štai kodėl pora, su 

Dievo pagalba, turi išmokti kasdieniame gyvenime šią meile perduoti esantiems šalia. Tai vyksta 

per sutuoktinių maldą, kai jie kartu Dievo akivaizdon atneša savo gyvenimus. 

Kristus yra ypatingu būdu esantis, kai pora meldžiasi drauge: jie ne tik atnaujina Dievui ištartą jų 

santuokos „Taip“, bet išreiškia ir vienybės gelmę, kuri vienintelė dovanoja sakramento malonės 

sustiprintą širdžių ir dvasios sąjungą.  

Poros malda – tai dviejų asmeninių maldų bendra išraiška, tai Santuokos sakramento malonės 

vaisius. Tai puiki ir ypatinga vyro ir moters gyvenime akimirka, kai jie kartu gali išreikšti 

Dangiškajam Tėvui savo meilę.  

Net jei kiekvienas sutuoktinis turi savitą maldos stilių, svarbu, kad jie drauge atrastų bendrą 

maldos būdą, kad galėtų atrasti ir išgyventi naują poros gyvenimo dimensiją. 

Ne visada lengva melstis dviese. Kadangi malda visų pirma yra į Dievą nukreiptos meilės 

polėkis, nenuostabu, jei kartais susiduriame su nenoru ar sunkumais kito akivaizdoje atverti ir 

išreikšti tai, kas mumyse yra intymiausia.  

Sunku melstis kartu, jei širdyje nešiojamės kartėlį ar pagiežą, jei skubame, jei maldą laikome 

sunkia pareiga, kurią būtinai turime įvykdyti, kai visiškai to nenorime. Poros malda turėtų būti 

gilios meilės sąjungos ir džiaugsmo Dieve metas: niekada nepraraskime ryžto! Kai kurios poros 

užtrunka daugelį metų, kol tai pasiekia. Svarbiausia visada atnaujinti bandymus, kai patiriame 

nesėkmę ir drauge ieškoti kitų būdų (kito laiko, kitos vietos, kitų išraiškos būdų ir t.t.). 

 

1. Malda drauge – vyras ir žmona 

Vyras ir žmona stoja Dievo akivaizdon, kad Jį pagarbintų, šlovintų, klausytųsi Jo ir paprašytų Jo 

malonės, kad savo žmogišką meilę jie išgyventų kaip Dievo meilės atspindį. 

Santuokinė malda sustiprina meilės ryšį tarp vyro ir žmonos ir tarp sutuoktinių bei Viešpaties. 

Kiekvienas palaiko ir augina savo asmeninį ryšį su Dievu. Darydama pažangą santuokinės maldos 

srityje, sutuoktinių pora tuo pačiu metu šiai savo maldai suteikia struktūrą. 
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Krikščioniška pora yra ne tik abipusis vyro ir moters savęs dovanojimas. Tai yra ir 

pasišventimas, savęs dovanojimas Kristui. Bibliniais terminais šnekant, tai sandora tarp Kristaus ir 

poros. Tai ką Jahvė kitu metu sakė: „Aš būsiu jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta“, dabar Jis tai 

sako Santuokos sakramento sujungtai porai. Per šią sandorą kiekviena krikščioniška pora 

perkeičiama į Dievo meilės kitiems ženklą.  

Santuokinė malda yra stiprus mūsų poros šventimo laikas. Ją sustiprina įvairios malonės, kurias 

mes gauname iš sakramentų: Santuokos, Susitaikymo, Eucharistijos... 

Santuokinės maldos metu, mes drauge šloviname Dievą. Mes Jo prašome atleidimo, mes 

užtariame tuos, kuriuos mylime ir meldžiamės už visą pasaulį. Mes kartu ieškome Dievo valios 

mums. Mūsų malda gali būti labai paprasta: pavyzdžiui, kartu pasimelsti Tėve Mūsų. Jei mūsų 

malda padeda mums giliau vienas kitą pažinti, sukuria „bendrą sielą“, tai yra jau pasekmė, o ne 

santuokinės maldos tikslas. 

„Tobija, išlipęs iš lovos, Sarai sakė: „Mylimoji, kelkis. Pasimelskime ir maldaukime savo Viešpatį, 

kad būtų mums gailestingas ir mus apsaugotų.“ Ji tada atsikėlė, ir jiedu ėmė melstis, maldaudami, 

kad būtų apsaugoti.“ (Tobito 8, 4-5) 

 

2. Keletas orientyrų, kuriais galime vadovautis: 

 

a) Atsiverti Dievo buvimui 

 

Maldos pradžioje svarbu, kad žodžiu ar gestu parodytume mūsų troškimą dvasiškai atsiverti 

Dievui. Pavyzdžiui, maldos pradžioje, kaip kunigas prie altoriaus, galime kartu pasakyti: „Dievo 

Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų ir suteik mums ramybę“. Galime 

persižegnoti ar padaryti kita gestą, kuris regimu būdu atnaujintų mūsų tikėjimą sandora, kurią 

Kristus su mumis yra sudaręs. 

 

b) Susitaikyti  

 

Jei turime kokių nusiskundimų savo sutuoktinio atžvilgiu, jei neturėjome laiko ar noro apie tai 

pakalbėti, Dievo akivaizdoje galime pripažinti, kad turime vienas kitam atleisti. Taip pat galime 

paprašyti, kad Jis mums padėtų tai padaryti.  

Taigi galime mūsų bendrą maldą pradėti sakydami: „Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes 

atleidžiame savo kaltininkams“. 

 

c) Suartėti 

 

Mes esame labai skirtingi, o gyvenimas kartais mus dar labiau atskiria. Visa tai gali apsunkinti 

mūsų susitikimus. Net to nenorint, pasitaiko akimirkų, kai jaučiamės nutolę vienas nuo kito. 

Sutuoktinių malda padeda priartėti vienam prie kito, širdyje suvokiant savo trapumą. Galime savo 

maldą pradėti taip: „Ateik Šventoji Dvasia, pripildyk Tavimi tikinčiųjų širdis ir uždek juose Tavo 

meilės ugnį. Atsiųsk savo Dvasią ir viskas bus sukurta, ir atnaujink žemės veidą“. Arba pradėti 

spontaniškai išsakyta malda. 

 

d) Mylėti ir dėkoti 

 

Pripažindami mūsų gyvenime Dievo padarytus stebuklus, mes dėkojame Dievui už mūsų 

išgyvenamą meilės istoriją ten, kur Jo meilė yra veiksminga ir save apreiškia. Atpažinkime iš 

Šventosios Dvasios gautas dovanas: 



 

30 

 

„Kas gi tave išskiria iš kitų? Ir ką gi turi, ko nebūtum gavęs? O jei esi gavęs, tai ko giriesi, lyg 

nebūtum gavęs?“.(1 Kor 4,7) 

 

e) Melstis skirtingais būdais 

 

Esama daug būdų, kuriais galime melstis sutuoktinių bendros maldos metu. Laikui bėgant ir 

keičiantis vidinėms sutuoktinių nuostatoms, šie būdai irgi kinta. Kai kam, pavyzdžiui, patinka 

klausytis Dievo Žodžio ir jį medituoti. Kiti tiesiog spontaniškai kreipiasi į Viešpatį ir Jam išsako 

savo širdies troškimus. Kiti jungiasi į visuotinę Bažnyčios maldą ir meldžiasi Liturgines valandas. 

Dar kiti renkasi melstis Bažnyčios siūlomas maldas... Koks bebūtų pasirinkimas, svarbu melstis 

drauge.  

Mes pateikiame pasiūlymus, bet akivaizdu, kad kiekvienas gali leisti pasireikšti savo 

spontaniškumui, kaip vaikas, kuris kalba savo Tėčiui. 

 

f) Eiti į priekį ir įveikti sunkumus 

 

Poros, kurios vedamos tikėjimo, įsipareigoja bendrai maldai, labai greitai patiria naudą ir liudija 

padarytą pažangą. Daugelis porų čia sužino giliausius savo sutuoktinių širdies troškimus ir jų 

vidinio gyvenimo siekius. Ne viskas pasiekiama iš karto. Tik žingsnis po žingsnio judame į priekį. 

 

3. Keletas patarimų poros maldai pagilinti 

 

Malda poroje mus priartina vienas prie kito ir prie Dievo. Ji atneša pokyčių ir gali būti tikra 

pagalba poros gyvenime.  

Ji gali laipsniškai ir po truputį keistis: 

 

- Pasirinkite trumpos, reguliarios, nustatytu metu ir, jei įmanoma, toje pačioje vietoje, 

vyksiančios maldos laiką. 

- Skirkite laiko ateiti Dievo akivaizdon. Pavyzdžiui, padarykite kryžiaus ženklą.  

- Perskaitykite iš anksto pasirinktą psalmę ar kurią nors Biblijos istoriją. 

- Balsu pasakykite jus palietusį žodį ar frazę. 

- Tarpusavyje pasidalinkite kodėl jus tai palietė. 

- Meldžiantis kartu ir vienam už kitą, kalbėkite Dievui konkrečiai: melskitės už save patį ir už 

jūsų sutuoktinį intencijomis, kurios jus asmeniškai liečia. Kalbėti Dievui – tai Jam dėkoti, Jį 

garbinti arba prašyti Jo atleidimo.  

- Padėkos išsakymas mums padeda susitelkti ties Dievu ir būti Jam dėkingu. 

- Maldos pabaigoje palikite laiko vidinei tylai, kad išgirstumėte kam jus mus kviečia Dievas.  

 

B. Malda šeimoje 

 

1. Šeimos malda 

 

Šeimos malda – tai atsakas į Dievo kvietimą būti „Jo vaikais“. Per šeimos maldą visi gyvenimo 

įvykiai, ar jie būtų džiugūs, ar liūdni, šeimos gyvenimo istorijoje tampa Dievo meilės įsiterpimo 

ženklais. Jie tampa malonės veikimo, užtarimo ar atsidavimo Jo valiai priežastimi. 

Per maldą krikščioniška šeima yra kviečiama pašventinti save, savo krikščionišką bendruomenę ir 

visą pasaulį.  
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Šeimyninė malda teikia stiprybės, kad šeima galėtų gyvuoti, kaip pirminė žmogiškosios 

bendrijos ląstelė.  

Šeima yra privilegijuota santykių su kitais ir su Dievu mokymosi vieta. Tai tikėjimo perdavimo 

ir apreiškimo vieta, kur išgyvenama meilė, vienybė, atleidimas, ramybė ir tarnystė vargšams. Šis 

tikėjimo apreiškimas įsikūnija maldoje, kuri veda pas Kristų, Meilės šaltinį.  

Malda šeimoje yra labai svarbi ir tėvams, ir vaikams, nes, kaip dažnai primena pontifikai, „šeima 

yra pirmoji Bažnyčios ląstelė“. 

Kai visa šeima meldžiasi kartu, nepamirštant ir sutuoktinių maldos, ši malda tampa 

bendruomenine malda. Tėvai kviečia savo vaikus melstis, melsdamiesi kartu su jais.  

Suaugdami, būdami pamaitinti tuo, ką gavo iš savo tėvų, vaikai ieškos asmeninio ryšio su Dievu. 

Tačiau, jei įmanoma, svarbu išlaikyti visos šeimos maldą, pavyzdžiui, meldžiantis prieš valgį. 

Svarbu, kad tėvai ir toliau melstųsi už savo vaikus, ypač tuomet, kai atrodo, jog šie yra nutolę 

nuo tikėjimo.  

Per maldą, šeima patiria savo dvasinę vienybę, meilę, kuri suvienija juos tarpusavyje ir su Dievu. 

Svarbu paieškoti tokių maldos formų, kurios paskatintų vaikų dalyvavimą ne tik tuomet, kai jie dar 

maži, bet ir tuomet, kai paauga. Šeimos vienybė šiuose dvasiniuose mainuose stiprėja. 

Būna taip, kad vaikai, o ypač paaugliai, rodo nepasitenkinimą šeimyninės maldos atžvilgiu. 

Negalime jiems prieš jų valią jos primesti. Gilus pokalbis su tėvais (ar vienu iš jų) gali jiems padėti 

suprasti jos svarbą. Patiems tėvams taip pat gali kilti klausimų dėl šeimos maldai skirto laiko, dėl 

kiekvieno asmens spontaniškumo, dėl siūlomų tekstų... Kartais išmintis slypi mokėjime išlaukti kito 

palankaus momento.  

Svarbios liturginių metų didžiosios šventės ar svarbūs laikotarpiai, kaip antai, Adventas, 

Kalėdos, Gavėnia, Velykos, Šeštinės, Sekminės, yra ypač palankūs momentai šeimos maldai 

atgaivinti ir praturtinti, kai kiekvienas gali prisiimti aktyvų vaidmenį ir atsakomybę. Vaikų 

palydėjimas katechezėje, kai jie pasiekia sąmoningo tikėjimo amžių, tėvams taip pat leidžia 

praturtinti šeimyninę maldą ir patikėti vaikams kurią nors atsakomybę ją ruošiant. 

 

2. Praktiniai pasiūlymai dėl šeimyninės maldos 

 

„Perduok maldą savo šeimai, perduok ją savo vaikams. Išmokyk juos melstis. Nes mažylis, kuris 

meldžiasi yra laimingas vaikas.“(Motina Teresė) 

 

Kad šeimyninė malda būtų reguliari ir nekiltų didelių kliūčių, siūlau jums išlaikyti ją paprastą ir 

trumpą. Kaip šeima keičiasi sezonų ritmu, taip ir šeimyninė malda laikui bėgant kinta. 

Štai nedidelis vadovas, kuris jums padės palaikyti maldą:  

 

Maldai skirtoje vietoje uždekite žvakę. Paprašykite, kad tai padarytų kuris nors jūsų vaikas. 

Skirkite truputį laiko pabūti tyloje, nes tyla kuria maldai palankią atmosferą. Užmerkite akis ir 

stodami Viešpaties akivaizdon, „eikite“ į savo širdį: „Viešpatie, Tu esi čia su mumis, kiekviename 

iš mūsų. Atsiųsk savo Dvasią ir padėk mums melstis.“ Tai jums padės šiek tiek atsipalaiduoti. Tylos 

laiko trukmė priklausys nuo vaikų amžiaus. Jeigu jie ima kvailioti ar nervintis, greičiausiai jie jau 

pasiekė dėmesio išlaikymo ribas. Paprastai, kuo vaikas jaunesnis, tuo malda turėtų būti trumpesnė, 

tarkim, nuo dviejų iki penkių minučių.  

Jūs taip pat galite pradėti giedoti kokią vaikų mėgstamą giesmę. Vaikas suvokia judėdamas ir 

dainuodamas. Giesmė padeda sutikti Dievą ir švęsti šį susitikimą su viskuo, kas mes esame. Po 

giesmės, jūs galite paskaityti dienos Evangelijos ištrauką. Tuomet kiekvienas kviečiamas 

spontaniškai išsakyti maldą ar prašymą. Paminėkite tuos, kuriuos mylite ir kurie išgyvena 

sunkumus. Jei meldžiatės vakare, melskitės už asmenis, kuriuos tą dieną sutikote. Galite pabaigti 
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maldą, paimdami vienas kitą už rankos ir sukalbėdami Tėve Mūsų. Paslaptis slypi maldos trumpume 

ir mūsų kantrybėje. Pabandykite ir pamatysite. Šventoji Dvasia jums padės – Ji yra tikrasis maldos 

vedlys ir Ji dažnai įkvepia vaikus. 

Ne tik tėtis ar mama turėtų vesti maldą. Paprašykite kurį nors jūsų vaiką, kad jis paruoštų kitos 

dienos ar kito sekmadienio maldą. Galite melstis ir jo kambaryje, jo maldos kampelyje. Svarbiausia 

– melstis. Kad jums butų lengviau, paieškokite literatūros šia tema. Kodėl neatspausdinus ir 

nesusegus jums labiausiai patinkančių maldų ir giesmių į segtuvą? Arba galite paimti tekstus iš tos 

dienos liturgijos.  

Jei lengviau melstis su mažyliais, tai visai kas kita yra malda su pačiais didžiausiais, net jei 

kiekvienas vaikas yra skirtingas. Paaugliai protestuoja jau tuomet, kai juos kviečiame į Mišias. Tai 

ką jau bekalbėti, jei norėsite juos pakviesti melstis kartu! Jie auga ir jiems reikalinga autonomija. 

Jeigu jie su jumis nesimeldžia, tai nereiškia, kad jie visai nesimeldžia. Dievas yra laisvas teikti 

dovanas ir mūsų vaikus Jis kartais veda kitais nei mūsų keliais. Tačiau už juos mes visada galime 

melstis.“ (Jacques Gauthier) 

 

4.4. Klausimai teminiam pasidalinimui komandoje 

 

- Kiekviena pora kviečiama pasidalinti savąja maldos poroje ir šeimoje patirtimi. 

- Kaip mes reaguojame į pateiktus tekstus? 

- Kai kurios poros, mėgindamos paaiškinti jų santuokinės maldos sunkumus, nurodo 

drovumą. Jei taip yra: 

o Ar galėtume patikslinti šio „drovumo“ priežastis? 

o Kuo dar galėtume paaiškinti sutinkamus sunkumus? 

- Malda poroje siūloma kaip meilės priežiūros kelias.  

o Kokios yra jūsų patirtys? 

o Ar galėtumėt pateikti keletą konkrečių atvejų, kai malda sustiprina meilę? 

 

4.4.1. Klausimai poros prisėdimui 

 

Jūsų pasidalinimas šį mėnesį bus skirtas poros maldos praktikai: 

 

- Ar mums pavyksta melstis kartu? Kaip reguliariai? Kokie yra skirtingi mūsų maldos būdai? 

Kaip mums pavyksta įveikti šiuos skirtumus? 

- Kokiomis priemonėmis pasinaudojame bendrai maldai? 

- Kai meldžiamės kartu, kokie yra pagrindiniai mūsų džiaugsmai ir pagrindiniai sunkumai? 

Kokie mūsų gyvenimo aspektai keičiasi?  

- Ką mėginsime įgyvendinti po šio pasidalinimo? 

 

Sutuoktinių malda 

 

Viešpatie, padaryk mūsų šeimą Tavo meilės vieta. Te nebūna joje įžeidimų, nes Tu mums dovanoji 

tarpusavio supratimą. 

Te nebūna joje kartėlio, nes Tu mus laimini. Te nebūna joje egoizmo, nes Tu mus drąsini.  

Te nebūna joje apmaudo, nes Tu dovanoji atleidimą. Te nebūna apleidimo, nes Tu esi su mumis. 

Te išmokstame mūsų kasdieniame gyvenime ateiti pas Tave.  

Te kiekvienas rytas pradeda naują dieną, kurią dar labiau tarnausime kitiems. 

Te kiekviena naktis mus pasitinka su vis stipresne sutuoktinių tarpusavio meile.  

Viešpatie, padaryk, kad mūsų gyvenimai, kuriuos Tu norėjai apjungti, būtų kupini Tavęs. 
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Padėk, Viešpatie, mūsų vaikams tapti tokiais, kokiais Tu trokšti, kad jie taptų. 

Padėk mums juos auklėti ir vesti Tavuoju keliu. 

Te būname mes vienas kitam paguoda. 

Te tampa mūsų meilė priežastimi Tave dar labiau mylėti. 

Te dovanojame tai, ką turime geriausio savyje, kad būtume laimingi šeimoje. 

Kad dienai prasidedant eitume Tavęs pasitikti, o Tu mums visiems laikams suteiktum vienybę 

Tavyje.  

Amen      

 

4.4.2. Pasigilinimui 

B.d. 


