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1 ir 5 susitikimuose dalyvauja palydinčioji pora
7 ir 8 susitikimuose dalyvauja ryšių pora

Įžanga
Praėjusiais metais naujuosius komandų narius lydėjote devynis pirmuosius formacijos susitikimus. Dabar tos poros išsirinko atsakingąją porą,
tad jau apsiplunksnavo. Jų komandą globos palydinčioji pora – ji dalyvaus pirmajame ir penktajame susitikimuose. Iki penktojo susitikimo ji
užtikrins judėjimo ryšį su šia komanda. Perdavimas ryšių porai įvyks po
penktojo susitikimo.

formacijos metų gairės

1. Prie Dievo Motinos komandų ištakų
(su palydinčiąja pora)

Santuoka, kelias Dievo link.

Siūlome, kad palydinčioji pora pristatytų komandai ryšio porą ne susitikimo metu, o per draugišką susibūrimą: surengus kavos ar arbatos gėrimą, pyrago valgymą, sumuštinių ar picos vakarėlį...

Kaip tėvas Kafarelis kalbėjo apie meilę. Poros yra sukurtos laimei.

Suorganizuoti tokį susibūrimą tarp penktojo ir septintojo susitikimo bus
palydinčiosios poros rūpestis.

Laimė nėra vien tik žmogiška.

Palydinčioji pora ir ryšių pora susitiks anksčiau, kad pasidalintų žiniomis
apie komandą.

Kristus mūsų gyvenimo centru tampa per žmogišką meilę. Komandos
tam pasitelkia priemonių: komandos gyvenimą, maldą, asmeninę maldą, Dievo žodžio klausymąsi, dykumą, gyvenimo taisyklę, Pareigą prisėsti, sakramentus...

Palydinčioji pora dalyvaus:
- pirmajame susitikime Prie Dievo Motinos komandų ištakų,
- penktajame susitikime Gyvenimo taisyklė.
Ryšių pora dalyvaus:
- septintajame susitikime Broliška bendruomenė –
patarnauti vieni kitiems,
- aštuntajame susitikime Komanda – tikėjimo bendruomenė.
Ryšio poros dalyvavimo šiuose dviejuose susitikimuose tikslas – užmegzti brolišką ryšį su komanda ir ypač su atsakingąja pora.
Per penkis kitus susitikimus, be keturių aukščiau paminėtų, bus geriau,
jei komanda mokysis tvarkytis pati, palaikydama glaudų ryšį su palydinčiąja pora, vėliau su ryšių pora, su kuria atsakingoji komandos pora užmegs tikrą brolišką ryšį.
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Pagrindinės antrųjų

Tėvo Kafarelio rūpestis: parodyti, kad žmogiška meilė
yra šventumo kelias.

Žmogiška meilė padeda nujausti, koks yra Dievas.

2. Dievo žodžio klausymasis
Tikras santykis su Dievu grįstas tikru Jo žodžio klausymu.
Klausymasis: paleisti,
tylėti
dėkoti
kitur nukreipti žvilgsnį.
Nuo Dievo žodžio skaitymo pereiti prie Dievo žodžio klausymosi.
Įvardyti man svarbius perskaitytus žodžius.
Klausymasis – aktyvus veiksmas.
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3. Dykuma: asmeninė malda ir rekolekcijos
Tėvas Kafarelis asmeninę maldą ir Dievo žodžio klausymąsi išskyrė
kaip atskirus siekius. Dievo žodžio klausymasis yra kelias, vedantis į
asmeninę maldą.

7. Broliška bendruomenė –
patarnavimas vieni kitiems
(su ryšių pora)

Gyva bendruomenė yra broliška
Bendruomenė, kurioje vieni kitiems patarnauja

4. Sutuoktinių ir šeimos malda

Ką reiškia būti komandos atsakingąja pora?
		Žmogiška misija

Maldą maitina Dievo žodžio priėmimas, jis mus pagirdo.

		Dvasinė misija

Malda, padedanti mūsų meilei ir meilei Kristui.

		Ryšio su judėjimu misija.

Šeimos malda: evangelizacijos ir perdavimo misija, dvasinis vaisingumas, malonės dovana.

8. Komanda – tikėjimo bendruomenė
(su ryšių pora)

5. Gyvenimo taisyklė

Komanda – tikėjimo bendruomenė

(su palydinčiąja pora)

Komanda – bendruomenė, kuri auga ir keliauja tikėjimo keliu

Gyvenimo taisyklė yra pasiryžimas, pastanga, veiksmas kažką konkrečiai pakeisti savo asmeniniame gyvenime.

Komanda – bendruomenė, kuri savo dvasinį gyvenimą stiprina per
pasidalijimą siekiais

Tikslas – žengti į priekį vienoje mūsų pasirinkto gyvenimo srityje.

Komanda – besimeldžianti bendruomenė
Komanda – švenčianti bendruomenė

6. Naudotis Santuokos sakramento malonėmis
Kaip gyventi remiantis Santuokos sakramento malone?
Kaip Santuokos sakramentą susieti su kitais sakramentais?
Pagalvoti, kaip ieškoti pagalbos Santuokos sakramento malonėse, kai
užklumpa sunkumai.
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Komanda – drauge su dvasios patarėju keliaujanti bendruomenė
Komanda – judėjimui priklausanti bendruomenė
Bendruomenė ir jos priemonės: Chartija
Kaip melstis komandoje?

9. Baigiamasis susitikimas
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Apie šią knygelę
Ši knygelė papildo kitą knygelę: „Ateik ir sek paskui mane…“, kurioje
rasite aprašytą kiekvieną susitikimą.
Pagrindinis šių metų tikslas – mokytis poras Dievo Motinos komandų
pedagogikos ir kaip dalyvauti susitikime. Todėl po vieną susitikimą skirsime susipažinti su tais siekiais, kurie nebuvo aptarti pirmaisiais formacijos metais.
Kiekvieno susitikimo eiga bus tokia pati, kaip praėjusiais metais. Įžangai
pateikiamas tėvo Kafarelio tekstas.
Kadangi jau žinoma, kas yra bendrasis pasidalijimas, leisime naujajai
komandai pačiai su juo tvarkytis, neduodami nurodymų. Jei būtina, palydinčioji pora gali pakreipti bendrąjį pasidalijimą esminių dalykų link.

Dievo Motinos komandų chartija yra pagrindas, ant kurio judėjimas, pradėtas 1939 m. tėvo Kafarelio, buvo tvirtai statomas pokario metais ir be
paliovos plėtėsi visame pasaulyje. Čia randame jo įžvalgas, pasitarnavusias įkūrimui, atskleistą judėjimo dvasią ir išskirtinius jo metodus. Tad
Chartija yra pamatinis atramos taškas ir todėl nuolat ją atnaujiname.
Kiekvienam susitikimui jums bus pateikta ištrauka iš Chartijos, susijusi
su susitikimo tema.

Jūsų patarimai ir pastabos
Net jei nedalyvausite susitikime, visada atsakingajai komandos porai
galite duoti patarimų, pateikti pastebėjimų etc.

Siūlome maldos tekstą be komentarų.
Toliau pateiksime nuorodų komandos pasidalijimui. Palydinčioji pora,
vėliau ryšių pora turi reikalauti, kad pasidalijimą visada vestų komandos atsakingoji pora ir kad jam būtų pasiruošta iš anksto.
Susitikimo tema bus aptariama kaip studijų tema, ir būtent taip ji yra parašyta. Būtina, kad kiekviena pora ją išstudijuotų prieš susitikimą.
Po temos mes pateikėme klausimus pasidalijimui komandoje ir klausimus Pareigai prisėsti: žinoma, jie ne tam, kad apribotų, bet laikytini pagelbstinčiomis nuorodomis.
Kiekvienas skyrius baigiamas skyreliu žengti toliau, juo pasinaudoti gali
kiekvienas pageidaujantis. Svarbu, kad palydinčioji pora ar ryšių pora
stebėtų, ar komanda žengia į priekį dvasinio tobulėjimo keliu.
Prieš pradedant antruosius metus raginame dar kartą pastudijuoti DMK
chartiją ( ją galima rasti internete arba Komandų sekretoriate).
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1 susitikimas

Palydinčioji pora, jūsų vaidmuo per pirmąjį susitikimą ypač svarbus. Jūsų
misija – pirmiausia išklausyti poras... net jei jos tyli!
Komandos atsakingoji pora per pasidaljimą įsitraukia kiek galėdama.

Prie Dievo Motinos
komandų ištakų
(su palydinčiąja pora)

Po bendrojo pasidalijimo ir maldos jūsų užduotis – priminti naujiesiems
komandų nariams, kas yra pasidalijimas apie siekius:

Pasidalijimas ypač yra išskirtinis laikas, kai kito klausomasi nepertraukiant, neprieštaraujant. Pasidalijimas nėra mojavimas kuokomis. Susikaupus jis vyksta iškart po maldos, tarsi natūrali jos tąsa.
Taip pat galite pasiūlyti, kad kiekvienas asmeniškai prieš susitikimą pasiruoštų atsakyti į klausimus, o atsakymus užrašytų raštu.

reikia keliauti nuo siekio prie siekio ir tai daryti mažais
žingsneliais. Tai žingsnelių strategija; čia svarbu stumtis į
priekį, nesvarbu, kur bebūčiau.

Pragmatiški. Apčiuopiami. Kasdieniai.
Ne visada bus paprasta ar lengva. Esame kelyje, o ne jau jį nukeliavę.
Labai svarbu, kad šiame susitikime dalyvautų palydinčioji pora. Jūs kalbėsite apie judėjimo pradžią ir apie tėvą Kafarelį. Apie tai kalbėti gali tik
judėjimo narys, nepriklausantis komandai. Greičiausiai daugeliui tai bus
pirmas kartas, kai jie išgirs minimą vieną svarbiausių XX a. Bažnyčios
veikėjų.
Mums rodosi svarbu aptarti tėvo Kafarelio gilius įsitikinimus, kuriuos
šiandien vadiname „Meilė, kelias Dievo link“. Tais laikais tai buvo tikrai
nauji dalykai. Jie sudaro tėvo Kafarelio teologijos pamatą, jis svarbus
kiekvieno nario asmeniniam keliui pas Kristų. Remkitės tėvo Kafarelio
tekstais ir straipsniais apie jį. Nedvejokite su komanda pasidalinti, kas iš
judėjimo įkūrėjo mokymo jums yra ypač svarbu.
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2 susitikimas

Dievo žodžio klausymas

Pasidalijimas požiūriais nebus vaisingas, jei jam nesiruošime. Taip pat
poroje pridera išstudijuoti temą, užrašyti kilusias įžvalgas ir prieš kelias
dienas jas išsiųsti porai, kuri ves ateinantį susitikimą. Šis bendras apmąstymo laikas yra labai vaisingas.
Pasidalijimai duos tiek naudos, kiek kiekvienas jiems bus pasiruošęs.

Palaipsniui pristatyti Chartiją

Tai pirmasis susitikimas, kai komanda yra viena pati, be palydinčiosios
poros. Nedraudžiama palydinčiajai porai susisiekti su atsakingąja pora
ir pabrėžti, kas susitikime turi būti svarbiausia.
Komandos atsakingoji pora su palydinčiąja pora gali pasidalinti per susitikimą pajaustais džiaugsmais. Taip pat gali pasipasakoti, kokie sunkumai
iškilo ar kur buvo nuklysta. Kai kurie dalykai neišvengiami: viena pora
per bendrąjį pasidalijimą iškėlė didelę problemą, ir dėl to pasidalijimas
užtruko daug ilgiau nei numatyta. Teko sutrumpinti temos aptarimą. Palydinčioji pora gali padėti rasti sprendimą – kodėl gi neperkėlus temos
kitam susitikimui? Ir visą programą baigti mėnesiu vėliau? Tai paprastas
pavyzdys, kaip galima programą pritaikyti prie komandos gyvenimo.
Dievo žodžio klausymąsi norėjome pristatyti kelionės pradžioje, nes jis
eina prieš visus siekius. Palyginus lengva suprasti, koks yra šis siekis
ir kaip pradėti jo laikytis. Be to, Dievo žodžio klausymas persmelkia ir
daugybę kitų siekių.

Chartija kiekvienai porai įteikiama per Naujųjų komandų savaitgalį.
Vis dėlto naudinga po truputį pateikti jos ištraukų, susijusių su susitikimų temomis. Tik jums spręsti, ką komandai ta tema pasakysite; tai
nuspręsite atsižvelgdami į komandos padėtį. Padės ir lašelis humoro!
Štai kas Chartijoje parašyta apie siekius ir Dievo žodžio klausymąsi.
Patirtis rodo, kad be tam tikrų tikslių nurodymų gyvenimo gairės gali likti
tik negyva raide. Tad Dievo Motinos komandos savo nariams siūlo:
„įsipareigoti“ laikytis šešių tiksliai apibrėžtų punktų – juos
vadiname siekiais,
●

●

„reguliariai klausytis Dievo žodžio“,

reguliariai prašyti komandos pagalbos dėl siekių laikymosi – 		
tai per kasmėnesinį susitikimą vykstantis „pasidalijimas“.

●

Mes siūlome metodiką, kurią galite pristatyti, pabrėždami, kad tai – tik
viena iš galimybių, yra ir kitų, bet visų aptarti čia neįmanoma.

Pastabos dėl pasidalijimo komandoje
Pokalbiai, nevykstantys Dievo žvilgsnyje, gali tapti diletantiškais ir intelektualiais išvedžiojimais. Komandose stengiamės būti ištikimi ir konkretūs, kalbėti atvirai.
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3 susitikimas

4 susitikimas

Dykuma: asmeninė malda
ir rekolekcijos

Sutuoktinių ir šeimos malda

Tėvas Kafarelis manė, kad grįžimas į „dykumą“ yra absoliuti būtinybė
vyrams ir moterims, įsitraukusiems į labai aktyvų gyvenimą. Pasitraukimą į dykumą atliepia du siekiai: tai metinės rekolekcijos ir asmeninė
malda. Dykuma, vienumos vieta, yra ypatinga vieta susitikti Kristų. Kaip
ir klausantis Dievo žodžio, siūlome metodą, kaip pradėti melstis asmenine malda – kaip ir ankstesniu atveju, tai nereiškia nei apribojimo, nei
kad privaloma melstis būtent taip. Tai tik kelias, kryptis, kurią kiekvienas
laisvai pasirenka.
Dėl rekolekcijų galite pabrėžti, kaip nurodyta ir Chartijoje, kad nebūtinai
į jas vykti kartu visai komandai. Tai dažna komandų praktika, ir tai greičiausia padeda abejojantiems apsispręsti; grupės fenomeno nepaneigsime. Bet Chartijoje aiškiai parašyta: metinės rekolekcijos pavieniui, jei
įmanoma, poroje.
Įvadas į Chartiją (tęsinys)
Chartijoje siūloma:
„kas dieną rasti laiko tikram susitikimui su Viešpačiu akis
į akį (asmeninė malda)“,

●

„kasmet stoti Viešpaties akivaizdon, atliekant bent
48 valandų rekolekcijas, jei įmanoma, porai drauge“.

●
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Per rekolekcijas Masabielėje 2014 m. pradžioje jauna pora liudijo apie
sutuoktinių maldą. Čia pateikiame šio liudijimo ištraukų. Šias mintis galite pasitelkti į pagalbą.
Kas yra sutuoktinių malda?
Tėvas Kafarelis knygoje „Présence à Dieu“ rašo: „Maldos esmė? Tai valia. Valia melstis jau yra malda...“
Tai, kas galioja asmeninei maldai, žinoma, galioja ir sutuoktinių maldai.
Pakanka norėti drauge melstis. Ir tiek. Jei jūs jau norite drauge melstis...
reiškia, jau žengėte svarbų žingsnį...
Geriausia sutuoktinių malda jums yra ta, kuria melsitės, jei tik dviese
rimtai tai nuspręsite. Jei vienas iš dviejų to nenori ar nelabai nori, nieko
neišdegs...
Tuoktis yra tarsi šokti nežinomybėn. O sutuoktinių malda yra toks poros
šuolis į Dievo glėbį. Tu man davei šią moterį kaip žmoną, aš ją patikiu
tau. Tu man davei šį vyrą kaip sutuoktinį, aš jį tau patikiu...
Taip, bet labai konkrečiai
Pirmiausia mums reikia laiko ir ramios vietos. Laiką reikia nusistatyti ir jį
prabūti su Viešpačiu. O dėl vietos pakanka išjungti telefoną, kiek aptvarkyti stalą, uždegti žvakę, pastatyti ikoną, pasiimti Bibliją...
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Gerai turėti savo ritualą, jį susikurti, kad ši malda būtų paprasta ir natūrali...

●

Kai kuriais gyvenimo momentais malda bus trumpa, vėliau ji pailgės...

●

Ji augs drauge su mūsų pora, su mūsų šeima...
Kartu kalbėti Tėve mūsų jau yra sutuoktinių malda. Po truputį šią maldą
galime auginti, pildyti. Tikslas nėra pasirodyti, o atsivesti Viešpatį į mūsų
poros vidurį. Padaryti Jam vietos tarp mūsų, visai kaip mūsų santuokos
dieną...
Sutuoktinių malda primena šį svarbų mūsų gyvenimo įvykį, kai sudarėme sandorą, kai stovėjome vienas šalia kito veidu į altorių. Kaip ir santuokoje, maldoje svarbu ištikimybė...
Kokį laiką drauge galime skirti Viešpačiui? Koks metas tinkamiausias?
Vakaras, kai vaikai jau miega? Rytas, prieš darbą? Diena per savaitę, kai
ramiau...
Svarbu tos maldos ištikimai laikytis. Ištikimybė padeda nuveikti didelius
dalykus einant mažais žingsneliais. Jei kasdien drauge meldžiatės 5 ar
10 minučių, tik pagalvokite, kiek laiko susidarys per visą gyvenimą...
Bet malda yra tik valios klausimas. Dovanoti laiko – tai dovanoti gyvenimą. Melstis reiškia konkrečiai savo gyvenimą dovanoti Dievui...
Maldos vaisiai
Tokia yra mūsų asmeninė patirtis:
Malda yra gyvenimo dalis. Sutuoktinių malda diena po dienos augina mūsų porą.

●

Sutuoktinių malda kartais yra asketiška. Reikia prisiversti
melstis. Bet yra ir labai stiprių akimirkų.

●
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Per sutuoktinių maldą mums yra pasitaikę jausti, kad Dievas
fiziškai yra su mumis.
Mums jau teko melstis dviese būnant atskirai (kai vienas
mūsų gyveno kitur, meldėmės tuo pačiu laiku būdami skirtingose vietose).

Kad pavyktų, reikia remtis į Dievo Motinos komandas, ypač į komandos
pasidalijimą, idant įvertintume, kiek pažengėme į priekį. Komanda jus
turi įkvėpti eiti toliau. O jūs – komandą...
Nėra taip, kad per sutuoktinių maldą viską išsakome, tam yra tinkamesnių akimirkų (pvz., Pareiga prisėsti). Bet sutuoktinių malda padeda
įžvelgti sutuoktinyje brolį, seserį, asmenį, turintį ryšį su Dievu Jo begaliniame sumanyme, kuris viršija mūsų suvokimą. Nebijokite kalbėti tiesos
savo sutuoktiniui. Išsakykite savo baimes. Prašykite atleidimo...
Nes malda maitina mūsų tikėjimą. Mūsų Dievas yra santykio Dievas.
Melstis reiškia įžengti į šį Meilės santykį.
Išvados
Kaip visi krikščionys, kalbamės kaip „vargšas su vargšu“, o ne kaip mokytojas su mokiniu. Mūsų mokytojas yra Viešpats...
Maldos mokymasis yra ilgas kelias. Bet kai pradedame juo eiti, Viešpats
yra su mumis. Ir mes tai patyrėme...
Įvadas į Chartiją (tęsinys)
Chartijoje siūloma:
„Melstis poroje ir su savo vaikais kartą per dieną, nes šeima privalo garbinti Dievą, o bendra malda turi didelę galią.“
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Gyvenimo taisyklė Dievo Motinos komandų istorijoje

5 susitikimas

Gyvenimo taisyklė

Tai paskutinis susitikimas dalyvaujant palydinčiajai porai. Jums priklauso
surengti komandos susitikimą su ryšių pora, kuri nuo 7 susitikimo perims
komandą. Kodėl gi visų nesukvietus draugiškai pasisėdėti?

Sunku gerai suprasti, kas yra gyvenimo taisyklė, nežinant etapų, vedusių į vis geresnį siekių apibrėžimą.
1.

Pirmaisiais judėjimo metais taisyklę (dar kol kas ne gyvenimo taisyklę) sudarė keli punktai, laikomi svarbiais palydint DMK porų dvasinį
gyvenimą. Tai buvo ištikimybė Atgailos ir Eucharistijos sakramentams, asmeninė ir šeimos malda, taip pat pirmieji Pareigos prisėsti
apmatai.

2.

1947 m. Chartijoje pasiūlomi keli įsipareigojimai, kreipiantys ir palaikantys porų pastangas.
Pirmasis šių įsipareigojimų buvo nusistatyti gyvenimo taisyklę, kad
dvasiniame poros gyvenime būtų išvengta aplaidumo.

Taip pat susitiksite su ryšių pora pakalbėti apie komandą, pateiksite gairių geriau ją pažinti.

„Ši gyvenimo taisyklė (kiekvienas sutuoktinis turi savo) nėra kas kita
kaip paskirti laiko ir vietos savo gyvenime dalyvauti Mišiose, Atgailos sakramentui, asmeninei maldai, dvasiniam skaitymui...“

Įvadas į Chartiją (tęsinys)
Chartijoje komandų nariams siūloma:
„Nusistatyti gyvenimo taisyklę (dėl didžiulės porų įvairovės neįmanoma visoms pasiūlyti vienos taisyklės). Be gyvenimo taisyklės religinis
sutuoktinių gyvenimas gali lengvai pasiduoti momentinėms užgaidoms
ir virsti chaosu. Ši gyvenimo taisyklė (kiekvienas sutuoktinis dar turi ir
savo asmeninę taisyklę) nulemia pastangas, kurias žmogus deda, kad
geriau atsilieptų į Dievo valią. Ne įsipareigojimų1 gausybė, bet aiškus jų
apibrėžimas padeda sustiprinti valią ir išvengti plūduriavimo. Nuo per
didelio ar per mažo veiklumo gali apsaugoti kunigo patarimas ir vadovavimas. Nėra prievolės atskleisti komandai nei priimtos taisyklės, nei jos
laikymosi būdų, tačiau dera pastebėti, kad kai kuriems tai yra naudinga.“
Galite komandai perteikti visą ar dalį šios medžiagos, bet kokiu atveju
pirmenybę teikiame ketvirtam punktui.
1
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Žmogiški poros gyvenimo aspektai neįtraukiami. Taip pat reikia pabrėžti svarbų vaidmenį, teikiamą kunigui, sąžinės vadovui, kad padėtų patarimais ir prižiūrėtų.
3.

1970 m. Gyvenimo taisyklė apibrėžiama plačiau (dabar ji apima dvasinius ir žmogiškus poros gyvenimo aspektus). Ji labiau kreipia į asmeninę sąžinę. Iš gyvenimo taisyklės srities ne tik kaip atskiri siekiai
atsiskiria asmeninė malda ir uolus Dievo žodžio skaitymas, bet taip
pat prašoma, kad kiekvieno komandos nario gyvenime atsirastų
krikščioniška askezė, idant kiekvienas rūpintųsi savo ugdymu. Askezė neturėtų būti suprantama siaurai kaip apsimarinimo priemonė,
bet kaip „žmogiško ir dvasinio augimo kryptis, kurią kiekvienas pasirenka vedamas Šventosios Dvasios“. (Dievo Motinos komandos.
Essor et mission des couples chrétiens (Krikščioniškų porų augimas ir misija), p. 24)

Šiandien žodis įsipareigojimai nebevartojamas, jis pakeistas žodžiu siekiai.
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4.

1976 m. dokumente „Kas yra Dievo Motinos komanda?“ pabrėžiama laisvė asmeniškai ar porai pasirinkti augimo kryptį. „Dievo Motinos komandos neprimeta savo nariams tam tikro dvasingumo; jos
paprasčiausiai nori padėti jiems įsipareigoti kaip porai eiti Kristaus
nutiestu keliu.“
Bet vien noro pasirinkti augimo kryptį ir laisvai pasirinkti gyvenimo
gaires nepakanka: tikrai nusivilsime, jei remsimės vien savo gera
valia. Todėl labai svarbu kliautis kitų komandos narių pagalba.
„Ši dvasinio ir žmogiško augimo kryptis turi didelę riziką likti „negyva raide“. Tad Dievo Motinos komandos savo nariams siūlo:
1. „įsipareigoti“ (*) šešiems dalykams, tai yra, siekiams,
2. reguliariai parūpinti komandos „kontrolę ir pagalbą“ laikantis
siekių – tai pasidalijimas per kasmėnesinį susitikimą.“

6 susitikimas

Naudotis Santuokos
sakramento malonėmis

Santuokos sakramentas – Dievo Motinos komandų pamatinis akmuo.
Visi nariai suvienyti į poras per Santuokos sakramentą, kaip kunigai suvienyti su Kristumi per Šventimų sakramentą.
Mūsų judėjimas tarp šių dviejų sakramentų įžvelgia bendrumą. Ši įžvalga buvo svarbi tėvui Kafareliui. Priklausyti judėjimui reiškia kasdien naudotis Santuokos sakramento malonėmis.
Įvadas į Chartiją (tęsinys)

DĖMESIO, NEPAINIOKIME ŽODŽIŲ!
(*) įsipareigoti nereiškia „priversti“.
„Priversti“ - „primygtinai pareikalauti, priversti ką nors atlikti“.
„Įsipareigoti“ reiškia „asmeniškai ir laisvai nuspręsti“. Tai daroma iš meilės kitam žmogui, atsiverti, būti prieinamam, atsiliepti į mus kviečiančio
kvietimą.
(Tarptautinė atsakingoji pora apie gyvenimo taisyklę)

Chartijoje komandų nariams siūloma: „Ateik ir sek paskui mane – šis
Kristaus kvietimas skirtas kiekvienam mūsų, kiekvienai porai, jis ragina
vis labiau atsiverti Jo meilei ir liudyti ją, kur esame.
Poros, trokštančios atsiliepti į šį kvietimą, kartu suvokdamos savo silpnumą, pasitikėdamos savo Santuokos sakramento malone, tikėdamos
broliškos pagalbos veiksmingumu ir Kristaus pažadu: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20), nusprendžia sudaryti komandą ir prašo judėjimo pagalbos – toks sumanymas paprastai
taikomas Dievo Motinos komandose. Poros, suvienytos Santuokos sakramentu, Kristų pripažįsta savo šeimos vadovu ir Viešpačiu.
Jų šeimos chartija tampa Evangelija.
Jie nori, kad jų meilė, pašventinta Santuokos sakramentu, būtų:
● Dievo šlovinimas;
● Liudijimas žmonėms pateikiant aiškų įrodymų,
kad Kristus išgelbėjo meilę...
Jie sutinka visur būti Kristaus misionieriais.“
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Bendruomenė

7 susitikimas

Prie Dievo Motinos
komandų ištakų
(su ryšių pora)

Kaip ryšių pora lydėsite komandą nuo šio susitikimo. Būtų gerai prieš tai
susitikti su komandos atsakingąja pora. Jūsų pagrindinė užduotis – palydėti komandos atsakinguosius kaip dvasinius komandos sargus.
Du susitikimus (7 ir 8) palydėsite naująją komandą ir susipažinsite su
visais jos nariais.
Per šiuos susitikimus bus aptarti šie klausimai:
●

komandos broliškas ir dvasinis gyvenimas,

●

atvirumas kitiems ir judėjimui,

●

ką reiškia būti komandos atsakinguoju?

Prižiūrėsite, kad komanda išsirinktų atsakinguosius per aštuntąjį susitikimą.
Taip pat padėsite pasirinkti studijų temą ateinantiems metams, supažindinę su naujoms komandoms siūlomomis temomis – jos kasmet gegužės mėnesį pateikiamos Komandų naujienlaiškyje.
Įvadas į Chartiją (tęsinys)
„Dievo Motinos komanda yra krikščioniška šeimų bendruomenė.“
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Dievo Motinos komanda laisvai sudaroma iš 5–7 porų, kurioms padeda
kunigas. Nė vienas čia neateina varu varomas, nė vienas neverčiamas
pasilikti. Kiekvienas yra aktyvus, vadovaujamas Dvasios.
Tam, kad bendras projektas sklandžiai vystytųsi, nariai sutaria ištikimai
žaisti bendruomeninio gyvenimo žaidimą.
O jis turi savo dėsnius, savo reikalavimus, kurie įgyvendinami pasirenkant tam tikrą skaičių bendrų tikslų ir konkrečių priemonių, padedančių
tų tikslų siekti; kiekvienam bendruomenės tikslai tampa savi per įsitraukimą į jos veiklas.
Pati komanda yra didesnės bendruomenės – Dievo Motinos komandų
judėjimo dalis, į kurio gyvenimą ji visiškai įsitraukia.
Krikščioniška bendruomenė
Dievo Motinos komanda nėra paprasta žmonių bendruomenė; ji susirenka „Kristaus vardu“ ir nori savo nariams padėti stiprinti meilę Dievui
ir meilę artimui, kad būtų geriau atsiliepta į Kristaus kvietimą.
Kristus panoro, kad regima bendruomenė būtų tos Jo mums teikiamos
meilės priėmimo ir įgyvendinimo vieta. Jis tokią bendruomenę subūrė,
pažadėjo su ja būti, suteikė jai savo Dvasią, patikėjo jai į pasaulį nešti
džiaugsmingąją Naujieną. Ta bendruomenė – tai Bažnyčia, kuri yra Jo
kūnas ir kuri patarnauja žmonių bendruomenei.
Ši didelė bendruomenė yra sudaryta iš mažesnių, įvairiausių bendruomenių; ir jei šios neturi struktūros, vadinasi, nedalyvauja Bažnyčios gyvenime – lygiai kaip kiekviena ląstelė dalyvauja kūno gyvenime; šiuo
atveju gyvenimas yra Kristaus meilė Tėvui ir žmonėms.
Dievo Motinos komanda yra viena tokių mažų bendruomenių; ji vienijasi su Tėvu glaudžiai bendradarbiaudama su Bažnyčia ir būdama atvira
pasauliui.
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Jos gyvenimas dėl to yra organizuotas; kunigas, kuris „padaro Kristų
esantį kaip bendruomenės Galvą“ (Vyskupų sinodas, 1971 m.) padės jai
nepamesti iš akių tikrojo tikslo.

8 susitikimas

Porų bendruomenė

Komanda –
tikėjimo bendruomenė

Krikščioniška pora jau yra „krikščioniška bendruomenė“, bet ypatingos
prigimties.

(su ryšių pora)

Viena vertus, ši bendruomenė remiasi žmogiška tikrove:
laisvu, visišku, galutiniu ir vaisingu meilės dovanojimu – tai vyras ir moteris įgyvendina per santuoką. Kita vertus, ši žmogiška tikrovė Kristuje
tampa sakramentu, tai yra, ženklu, atskleidžiančiu Dievo meilę žmonijai,
Kristaus meilę Bažnyčiai ir į tai įtraukia sutuoktinius.
Taip Kristus ypatingu būdu esti sutuoktinių bendruomenėje: Jo meilė
Tėvui ir žmonėms perkeičia žmogiškos meilės prigimtį. Todėl ši žmogiška meilė, gyvenama krikščioniškai, jau pati yra Dievo liudijimas: iš jos
pilnatvės liejasi poros apaštalavimas.
Pagalba Dievo Motinos komandoje yra ypatingos atmainos: poros padeda viena kitai augti Kristuje – poros auginimas yra nuolatinis darbas –
ir savo meilę skirti patarnaujant Karalystei.
Dievo Motinos komandą globoja Mergelė Marija. Nariai taip pabrėžia
savo įsitikinimą, kad nėra geresnės vadovės pas Dievą nei ta, kuri „užima pirmąją vietą tarp Viešpaties nuolankiųjų ir vargdienių, kurie viltingai
iš jo tikisi ir sulaukia išganymo“ (Lumen Gentium, 55).

Per šį susitikimą:
Išrinkti naujus atsakinguosius;
Patikrinti, ar komanda užsiregistravo į naujųjų komandų savaitgalį;
Priminti komandai, kad ji turi pasirinkti naują temą.
Patariame padėti senajam ir naujajam komandos atsakingajam pasiruošti baigiamajam susitikimui.
Įvadas į Chartiją (tęsinys)
Komanda nėra pati sau tikslas; tai priemonė, skirta padėti nariams.
Komanda siūlo:
●

svarbų bendros maldos ir pasidalijimo laiką,

●

veiksmingą tarpusavio pagalbą keliaujant Viešpaties link ir Jį
liudijant.

Kaip ir visose krikščioniškose bendruomenėse, komandos gyvenime
galima išskirti tris aspektus, tris svarbius dalykus:
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●

su Kristumi komanda gręžiasi į Tėvą, kad priimtų Jo meilę,

●

Kristuje komanda ta meile dalijasi: „jie buvo vienos širdies ir
vienos sielos“ (Apd 4, 32),
25

●

raginama Kristaus Dvasios komanda siunčia savo narius į
pasaulį, kad jie tą meilę skleistų.

Šie trys aspektai pirmiausia regimi per kasmėnesinį komandos susitikimą.

Judėjime:
●

domintis judėjimo naujienomis, skaitant Komandų naujienlaiškį
(ypač redaktoriaus žodį),

●

stengiantis laikytis bendrų judėjimo gairių, nuolat atnaujinant
žinias,

Susitikimo dalys:
●

valgymas, bičiulystės metas,

●

dalyvaujant įvairaus lygmens susitikimuose,

●

bendra malda – tai susitikimo viršūnė ir centras, kartais ji
įgauna Eucharistijos formą,

●

sutinkant dalyvauti judėjimo gyvenime ir jo apaštalinėje
misijoje;

●

„pasidalijimas“ (apie siekius) ir „bendrasis pasidalijimas“,
skirtas tarpusavio pagalbai, ypač dvasinei ir apaštalinei,

●

pasidalijimas įžvalgomis apie mėnesio temą – tai skirta
tikėjimo gilinimui.

prisiimant atsakomybes,
pervedant kasmetinę auką, lygią vienos dienos pajamoms.
●

maldoje prisimenant kiekvieno judėjimo nario intencijas.

Bet komandos gyvenimas neapsiriboja vien kasmėnesiniu susitikimu – visą mėnesį tęsiasi malda vienijantis su kitais komandos nariais
ir jų intencijomis, pasidalijimas, pagalba – tai priklauso nuo kiekvienos
komandos iniciatyvos.
„Atsakingoji pora“, kasmet renkama komandos narių, rūpinasi, kad visi
dalyvautų bendruomeniniame gyvenime, kad pagalba būtų veiksminga
ir visi jaustųsi pripažinti, mylimi ir atsakingi už bendruomenę.
Todėl atsakingoji pora ragina kiekvieną narį konkrečiai dalyvauti DMK:
Komandoje:
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●

dalyvaujant kasmėnesiniame susitikime,

●

ruošiantis šiam susitikimui meldžiantis ir apmąstant, ypač raštu
užsirašant įžvalgas apie mėnesio temą.
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9 susitikimas

Baigiamasis
susitikimas

Įvadas į Chartiją (tęsinys)
„Dievo Motinos komandos yra santuokinio dvasingumo judėjimas. Jos
savo nariams siūlo komandos gyvenimą ir konkrečias priemones, kad
padėtų porai stiprinti meilę Dievui ir artimui. Jos tai pat jas ruošia liudijimui, kurio formą pasirenka kiekviena pora. Todėl tai nėra judėjimas,
skatinantis veikti, bet aktyvių žmonių judėjimas.“
1976 m. rugsėjis
Krikščionių poros visur yra Kristaus misionierės.

Šios knygelės pabaigoje patvirtiname,
kad Dievo Motinos komandos padeda poroms visiškai gyventi Santuokos sakramentu kasdieniame gyvenime.
„Pagrindinis Dievo Motinos komandų tikslas – padėti poroms siekti
šventumo.
Nei daugiau, nei mažiau.“
Tėvas Anri Kafarelis

Būdamos atsidavusios Bažnyčiai, jos visada nori būti pasiruošusios atsiliepti į savo vyskupo ir kunigų prašymus.
Jos nori išmanyti tikėjimą.
Visomis savo veiklomis jos nori bendradarbiauti su Dievu ir patarnauti
žmonėms.
Kadangi joms pažįstami jų silpnumai ir jėgų ribotumas, nepaisant geros
valios... Jos nusprendė sudaryti komandą.
Tėvas Anri Kafarelis
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