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MŪSŲ BENDRUOMENĖS NAMAI

     2021-01-29 d. Krikščionių bendruomenė Markučiuose (Vilniuje) įsigijo trijų aukštų apie
250 kv.m. namą su kiemo statiniais ir 13 a sklypą. Namas 1910 metų statybos, be to keletą
paskutinių metų jame niekas negyveno, todėl reikalavo kapitalinės rekonstrukcijos.   
    Nelaukdami kibome į darbus ir pradėjome derybas su vietiniais bei užsienio architektais.
2021 m. rugsėjo mėn. kunigė Rasa Kabailaitė susitiko su antroposofiniu architektu Walter
Druml (Švedija) ir pakvietė jį atvykti į Vilnių. 2022-01-15 d. Walter Druml aplankė Lietuvą.
Viešnagės metu architektas susitiko su mūsų bendruomenės Namo grupės nariais ir aptarė
rekonstrukcijos galimybes. Susitikimo metu kalbėjome apie Krikščionių bendruomenės
namų ateities viziją, derinome darbus bei užduotis,
kurias galėtume pradėti įgyvendinti savo jėgomis. 
Bendras darbas virto preliminariu namo 
rekonstrukcijos planu ir davė pradžią gausioms 
bendruomenės talkoms. 

Indrė Vaičiūnienė
Bendruomenės Namo grupės narė

   Kuomet Krikščionių bendruomenė įsigijo namą
išgyvenau didelį džiaugsmą. Kai, po viešnagės
Vilniuje, Walter Druml atsiuntė paruoštą namo
rekonstrukcijos planą šis džiaugsmas dar labiau
sustiprėjo. Jis tapo varomąja jėga organizuoti
talkas.  Šiose talkose dirbome paruošiamuosius
darbus prieš kapitalinę namo rekonstrukciją ir
pritaikymą bendruomenės reikmėms.
   Įvyko 6 talkos, per kurias buvo nuluptos išorinių
ir vidinių sienų apdailos, pašalintos pirmo aukšto
grindys bei atidengtos pirmo, antro ir trečio
aukštų lubos. Išvežėme 4 didelius konteinerius
statybinių šiukšlių. 
    Talkose dalyvavo ne tik suaugę, bet ir mūsų
bendruomenės jaunuoliai: būsimi konfirmantai
bei jų broliai ir sesės. Iš pradžių jaunuoliai
nedrąsiai, tik pirštų galiukais plėšė senus tapetus,
bet įsismarkavę su paauglišku gaivališkumu lupo
sienų ir grindų lentas.



Ką galėjome padaryti patys talkų metu jau
padaryta. Dabar prasideda naujas darbų etapas.
Talkų metu atidengus pagrindines namo
konstrukcijas papaiškėjo, kad dalis jų
netinkamos eksploatavimui. Architektas pasiūlė 
 naujus architektūrinius sprendimus. Nuspręsta
antrą ir trečią aukštą griauti bei statyti iš naujo.
Rugsėjo pabaigoje drenažo meistrai planuoja
atlikti šalia namo esančio šlaito drenažo darbus.
Spalio pradžioje turėtų prasidėti antro ir trečio
aukšto konstrukcijų atstatymo darbai. 
   Dalį darbams reikalingų finansų gavome kaip
paramą iš užsienio šalių Krikščionių
bendruomenių. Trūkstamas lėšas planuojame
skolintis taip pat iš užsienio šalių Krikščionių
bendruomenių. 
   Architektas Walter Druml mus konsultuoja
neatlygintinai. Jo pasiūlytas darbų vadovas
Audrius (lietuvis, šiuo metu gyvenantis Švedijoje)
didelę dalį savo darbų taip pat daro
neatlygintinai. 
   Bendruomenės namų kūrimo projekte einame
mažais  žingsniais, tačiau tai teikia džiaugsmo,
įkvepiančio nugalėti kasdienoje kylančias kliūtis
ir sunkumus.
   



AŠ + KITI = MES

  Tai buvo tikras vasariškas nuotykis.
Keturios dienos Labanoro miškų apsuptyje.
Ten kur kaitraus popiečio tylą trikdo vėjų
šiurenamų smilgų muzika. Keturios naktys
senoje gaivioje troboje, kuomet naktiniai
pokalbiai svarbiau už miegą. Keturi vakarai
prie degančio laužo, kandant įkyriems
uodams, bandant atsakyti į klausimus, kurie
kelia dar daugiau naujų klausimų. Tai buvo
mūsų vakarinė tradicija. Ratu žaisti visai
"paprastą" kortelių žaidimą, kuris uždavinėjo
tokius nepaprastus klausimus.
 
„Ką rinktumeisi: kūrybą ar kontrolę?“
"Ko apie tave nežino žmonės?"
"Ką tau reiškia gyventi paprastą gyvenimą?"

  Visi galėjo laisvai rinktis - atsakyti į
ištrauktą klausimą ar praleisti. Mano
nuostabai visi atsakinėjo. Pirmą vakarą dar
nedrąsiai, antrą jau atviriau. O trečią ragino
vieni kitus atsakinėti greičiau. 
   Nuo pat pirmos dienos stovyklos gyvenimą
kūrėme kartu: dirbdami virtuvėje, semdami
vandenį iš šulinio, eidami per ošiantį mišką,
tempdami malkas laužui, dainuodami ir
kalbėdami kalbėdami kalbėdami. 

KRIKŠČIONIŲ BENDRUOMENĖS JAUNIMO STOVYKLA 

Lina Dvaranauskienė
Mama ir viena iš stovyklos organizatorių

   Tyliai džiaugiausi matydama, jog stovykloje
visiems pakako laiko bei vietos pabūti drauge ir
po vieną.
   Stovyklos pradžioje jaunuolių akys, buvo
kupinos smalsumo. Stovyklai einant į pabaigą
jų širdys pildėsi artėjančio išsiskyrimo ilgesiu ir
kiekvieną dieną jie atrodė vis labiau paaugę. 

"Kasdien vis dažniau AŠ keitėsi į
bendrą MES."



Peer Westerink
Vienas iš stovyklos organizatorių

IŠ DAUGELIO KRYPČIŲ ATĖJOME…

  Pradžioje buvo nerimaujančių, kad
stovykloje nebus mėsos. Kiti baimingai
pokštavo, kad patys turės eiti į mišką ieškoti
lapų ir iš jų gaminti valgį. Negalėjo suprasti,
kaip bus įmanoma ten, tame miške, išgyventi
be telefono? Visą savaitę! Siaubas.
    Ir dar melstis kiekvieną dieną, kai netiki
jokiu dievu? No way!

 Kai kurių jaunuolų nuomone, Krikščionių
bendruomenės jaunimo stovykla dar jai
neprasidėjus buvo pasmerkta nesėkmei.
Tačiau taip kalbėjo tik baimė ir išankstinis
nusistatymas. 

   Jau pirmą dieną kiekvienas jaunuolis rado
savo vietą grupėje ir nurimo. Maisto miške
ieškoti nereikėjo, šiek tiek mėsos tikrai buvo
ir melstis nebuvo privaloma. Tiesą sakant,
nereikėjo net tikėti dievu! Gal tik šiek tiek
savyje, bet daugiau tikrai ne.
   Gera buvo matyti, kaip vaikai davė sau
erdvės padaryti galbūt sunkiausią dalyką:
būti savimi. O kaip tik dėl to buvo įmanoma
patirti mūsų stovyklos temą ‘Aš+Kiti=Mes‘.
Tai buvo labai stipru.

   Iš ryto, prieš pusryčius keliaudavome prie
ežero, kuriame maudėmės ir nardėme į
naują dieną. Žygis buvo ilgas, bet miške pilna
mėlynių. Dažniausiai tylėdami ir valgydami
pilna burna grįždavome atgal. Po to kartu
žaidėme žaidimus, dainavome ir bandėme
pokalbyje sujungti skirtingas gyvenimo
temas. 

 Taip kaip bendrai pradėdavome dieną prie
ežero, taip ją kartu ir užbaigdavome prie
laužo. Tai buvo geriausia vieta intymiems,
atsitiktiniams pokalbiams. 



   Aplankėme bitininkystės muziejų,
maudėmės upelyje prie seno malūno, šimtais
skirtingų būdų šokinėjome nuo prieplaukos į
ežerą, kartu gaminome maistą ir galiausiai
kiekvieną dieną dalyvavome apeigose. 
  Pirmose apeigose buvo tylu. Gal kiek
nejauku. Bet kaip visada yra su tikrais
dalykais, kurie yra teisingi, tam reikia laiko. 

      Du jauni žmonės išdrįso ministruoti. 
   Jaunimas uoliai įsitraukė į visas veiklas,
buvo darbštūs, galiausiai bebaimiai ir visų
svarbiausia buvo savimi. Manau, kad Lietuvos
Krikščionių bendruomenė gali didžiuotis šia
stovykla ir didžiuotis savo kunige. Ačiū Rasai.

   Tuomet atėjo laikas išvykti, atsisveikinti su
visais ir vėl grįžti namo. Na, ir kaip buvo?
„Kinky!”

Ryšys su apeigomis jaunuoliams kasdien tapo
vis stipresnis. 



Edita Kuliavaitė
Konfirmanto Viliaus mama
  
  Kai rašau šitą straipsnį, esu vasaros
stovykloje vaikams. Šalia suaugusiųjų čia
dirba savanoriais trys šių metų
konfirmantai. Vienas iš jų - mano 14 metų
sūnus Vilius. Galvodama ąpie šį straipsnį,
paklausiau Viliaus: ką iš savo konfimacijos
tu prisiminsi visą gyvenimą? Jis susimąstė
kuriam laikui ir pasakė: Bendrystę.
   Po kurio laiko papildė: dar tai, kad mes
daug kalbėjom apie gyvenimą, apie dalykus,
kurie atsitinka likime, yra smagūs arba
skaudūs,- kaip juos priimti, kaip daryti
sprendimus ir kaip galima keisti požiūrio
kampą.
  Iš šio atsakymo gavau įkvėpimo,
susiradau kitus du savanorius ir tą patį
klausimą uždaviau jiems.

Amarilė (14m): Man labai patiko stovykla
praėjusią vasarą Rasos Kabailaitės
sodyboje. Mes ten taip susidraugavom ir
buvo taip įdomu! Tada aš galutinai
užsinorėjau dalyvauti konfirmantų kurse. 

  

Man dar labai patikdavo, kai per
susitikimus mes kalbėdavomės ir
žaisdavom socialinius žaidimus.

Adomas (13m): Man tai labiausiai patiko
pati šventė! Patiko kaip viskas buvo
paruošta. Ir dar labai patiko, kai
mokėmės, ta užduotis, kur reikėjo
komandomis senamiestyje pagal
nuorodas surasti objektus ir juos
nufotografuoti. Mes nelaimėjome...Bet
vis vien labai patiko! Aš praėjusią
savaitę buvau Vokietijoje savo
pusseserės konfirmacijoje. Ten visai
kitaip... 

KONFIRMACIJA 

"Mūsų daug mažiau, bet mes
artimesni."

   Šie, tokie skirtingi, jų atsakymai
paskatino ir mane susimąstyti – o kas
man buvo reikšmingiausia mano
jauniausio sūnaus konfirmacijos metais?
  Na, pirmiausias mane džiuginęs
dalykas buvo tai, kad man nei vieno
karto nereikėjo jo įkalbinėti eiti į
susitikimą, atlikti užduotis ar pan. 



pamokos, mergaitės būriu patraukė pirkti
suknelių iškilmėms...Kokios jos po to buvo
gražios! 
   Balandžio 23d. ryte Valdorfo Žaliosios
mokyklos patalpose įvyko konfirmacijos
sakramentas.  
   Pasipuošęs jaunimas, tėvų, krikšto tėvų,
senelių, dėdžių ir tetų kompanija, visi
tokie iškilmingi...Sakramentą atliko
kunigas iš Čekijos Milanas Horakas. Po
apeigų bendros vaišės, fotosesija,
pokalbiai, dovanos, dainavimas. Padėka
kunigei Rasai ir jai padėjusiai komandai.
   Mano sūnus ir jo geriausias draugas
konfirmacijos proga dovanų gavo skrydį
oro balionu. Man tai atrodo labai
simboliška dovana. Nes visi šie
konfirmavimosi metai buvo lyg skrydis iš
vaiko į jaunuolį, kartu tai buvo jo dvasinis
skrydis, kurio prasmė lydės jį visą
gyvenimą.
  Spalio mėnesį visa ši konfirmantų
kompanija kartu su kunige Rasa ir Lina
Dvaranauskiene važiuos į Vokietijoje,
Dortmundo mieste vyksiančią pasaulinę
Krikščionių bendruomenės konferenciją.
Išsipildė jų noras, kad tai kas užsimezgė,
tęstųsi.

 "Norėčiau, kad tęstųsi dar metus!"

 Ir nors jis nėra apsigimęs rašytojas, savo
biografiją parašė pirmas ir vos gavęs
užduotį. Kai Vilius prieš metus grįžo iš
vasaros stovyklos, man atrodė, kad jis,
kaip žmogus, subrendo per tas keletą
dienų. Iki tol mes nesame kalbėjęsi tokiom
giliom egzistencinėm temom, kaip po
stovyklos.
 Apie gyvenimo prasmę, apie mirtį,
tikėjimą, apie skausmo prasmę,
pasitikėjimą savimi, buvimą liūdesy,
baimėje, priešiškume, entuziazme. Apie
sąžinę, pricipus, vertybes, garbę. Be to
stovykloje jis ministravo per apeigas ir tuo
labai didžiavosi. 
 Stovyklos metu jie daug keliavo,
apžiūrinėjo apylinkių žymias vietas, kartu
gamino valgį, sėdėdavo prie laužo.
Po stovyklos, rudenį, susibūrė pozityvi ir
draugiška 9 konfirmantų grupė.
   Savaitė prieš šventę, po konfirmacijos 

Jis tiesiog buvo fanas! Prisiminiau kaip iki
konfirmacijos likus porai savaičių, jis
parėjo iš susitikimo ir apgailestaudamas
sušuko: kaip gaila, kad dar pora kartų ir
viskas baigsis…!



PIRMI METAI SEMINARIJOJE

Ši patirtis stiprina vidinį girdėjimą ir augina
vidinę erdvę naujiems potyriams.
   Po apeigų susitinkame virtuvėje prie
pusryčių stalo ir dalinamės naujienomis,
būsimos dienos planais bei sveikiname
gimtuvininkus. Seminarijoje gyvuoja graži
tradicija - sudainuoti gimtadienio dainą
mažiausiai dviem kalbomis: vokiškai ir
gimtuvininko gimtąja kalba, jei šis atvykęs iš
kitos šalies.  
   Tradicijos - kintantis dalykas. Žmonės
atvyksta mokytis ir įneša į bendrą gyvenimą
kažką naujo, o jiems išvykus kažkas baigiasi.
Tačiau  vienas fenomenas seminarijoje
gyvuoja nuolat, t.y. gebėjimas susikalbėti. 

Lina Dvaranauskienė
Štutgarto kunigų seminarijos studentė

   Kai žvelgiu atgal į pirmuosius metus
praleistus Štutgarto kunigų seminarijoje
iškyla spalvotas paveikslas. Jo pagrindas -
mano šeima, t.y. vyras ir dukros, kurie pasakė
TAIP galimybei išvykti mokytis. Šio pagrindo
dėka gali išryškėti kitos paveikslo spalvos.
Gyvenu kartu su žmonėmis iš Argentinos,
Austrijos, Brazilijos, Japonijos, JAV,
Nyderlandų, Šveicarijos, Ukrainos bei
Vokietijos. Kasdienoje išryškėja neįtikėtini
mūsų skirtumai. 
   Tuo pat metu mus vienija noras pažinti ir
nešti Kristaus impulsą žmonėms, neskirstant
pagal kalbą ar tautybę.

  Įprasta Štutgarto seminarijos studento
diena prasideda Žmogaus šventinimo
apeigomis vokiečių kalba. Kuomet
seminarijoje svečiuojasi docentai iš kitų šalių
apeigos vyksta kitomis kalbomis. Šiais metais
turėjau džiaugsmo apeigas girdėti anglų,
čekų, gruzinų, ispanų, nyderlandų, portugalų,
rusų bei ukrainiečių kalbomis. Kitas įdomus
patyrimas - ministruoti apeigose, kurios
vyksta ne gimtąja kalba. Skambant
nesuprantamai kalbai atsiveria kitos apeigų
turinio "girdėjimo ir priėmimo" galimybėms.



Šiuos metus geriausiai galėtų
apibūdinti ispanų poeto
Antonio Machado eilėraštis
"Nėra kelio".

Keliautojau, tavo žingsniai 
yra kelias ir nieko daugiau.
Keliautojau, kelio nėra,
kelias nusitiesia einant.
Eidamas tu nutiesi kelią
ir atsigręžęs atgalios
pamatai taką,
kurio nebenuminsi vėlei.
Keliautojau, nėra kelio -
tik jūros bangavimas.

L. Dvaranauskienės laisvas
vertimas iš ispanų kalbos

   Tokiems kaip aš, kurie atvykdami mokytis beveik
nemoka vokiečių kalbos, studijavimas ir bendravimas
tampa nemenku iššūkiu. Tad kasdienoje susikalbėti
padeda ne tik  vienas kitas tarptautinis, angliškas ar
ispaniškas žodis, bet ir rankos, mimika. Būna, jog norint
perteikti mintį, tenka cituoti Evangelijos, R. Štainerio ar
net dainos žodžius.
   Po pusryčių prasideda studijų laikas. Kiekvieną savaitę
turime naują pagrindinį kursą, kurio metu gilinamės į
vieną stambią temą. O po pietų dirbame mažesnėse
tęstinėse studijų grupėse, pvz: vyksta darbas su
Evangelijos, Teosofijos ar kitais svarbiais R. Šteinerio
tekstais. Kiekvieną savaitę savo įgūdžius tobuliname ir
kalbos formavimo bei euritmijos užsiėmimuose. Tam, kad
šis darbas įgautų materialų pavidalą kasmet ruošiame
bent po du referatus. Kalėdų atostogų metu ruošiau
referatą apie Poncijų Pilotą, o vasaros atostogų metu
dirbu su R. Šteinerio ciklu "Mirtis kaip gyvenimo
transformacija". 
   Dar viena seminarijos ypatybė - namų bei aplinkos
grožiu, švara ir tvarka rūpinasi studentai. Trečiadieniais
po pietų visi dirbame sode arba name. Kiekvienas
studentas turi savo sritį, kuria nuolat rūpinasi. Kas valo
dulkes ir plauna grindis, kas ravi žolynus ar karpo
medžius. Visi esame vienodai atsakingi puoselėti tą erdvę,
kuri studijų metais tampa namais. 

2022 m. rugsėjo 25 d. Lina pradeda antrus studijų metus Štutgarto kunigų
seminarijoje.
Studijas kviečiame paremti į Linos sąskaitą: 
LT20 3250 0046 8798 3131 (REVOLT21).

   Praeitų metų paveikslas kupinas žmonių, t.y. mano
šeima, bendrakursiai, docentai, erdvės, kuri kuriasi tarp
manęs ir kitų žmonių bei pasaulio, bei nuolatinio darbo,
ugdant nuolankumą tam, ką atneša likimas. 



JUNGTUVIŲ  SAKRAMENTAS

   2021 m. liepos mėn. 4 d., Jakiškių dvare vyko  
Urtės ir Deivido Urbonavičių Jungtuvių
sakramentas. Pirmą kartą „Taip“ savo
tarpusavio santykiui ir ryšiui su dangumi
ištarę žmonės bei jų artimieji išgyveno
Jungtuvių sakramentą lietuviškai. Iki šiol
Lietuvos Krikščionių bendruomenėje
besituokiančios poros Jungtuvių sakramento
tekstą girdėdavo vokiečių arba rusų kalba.
Jaunavedžių bendrą gyvenimo kelią lietuviškai
palaimino kunigė Rasa Kabailaitė. 

Urtė Urbonavičienė

  Jungtuvės buvo kertinis taškas mano biografijoje, kai dvasinis pasaulis nustojo būti
tabu šeimyniniuose pokalbiuose. Tai buvo labai stiprus impulsas ir apsisprendimas
toliau vystytis ir tobulėti viduje asmeniškai. O taip pat tapo apčiuopiama kas ir kur
santykiuose su Deividu tapo "mūsų, mes, mums". Praėjus metams po jungtuvių yra
pojūtis, kad šeima tapo vieniu, o ne atskirais dalmenimis aš, jis ir vaikai. 



MŪSŲ BENDRUOMENĖS VASARA

Rasa Kabailaitė
Krikščionių Bendruomenės kunigė Lietuvoje

   Liepos mėnesį mūsų bendruomenėje lankėsi už Šiaurės Šalių regioną atsakinga
kunigė Gisela Thriemer. Ji aplankė mūsų Bendruomes namo statybas, įsigilino į namo
projektą bei finansinius poreikius, susitiko su bendruomene Žaliosios mokyklos
patalpose. Ten išsirutuliojo gyvas pokalbis apie paauglių ugdymą: Kaip Valdorfo
mokytojui atlaikyti „main stream“ spaudimą? Kaip padėti jaunuoliams išsiugdyti
individualią ašį, dvasinį stuburą? Po Giselos vizito ir aktyvios komunikacijos su
pasauliniu Krikščionių bendruomenės fondu, mums pavyko gauti dalį finansavimo
bendruomenės namų statybai.

   Liepos mėn. pabaigoje grupė mūsų
bendruomenės narių dalyvavo
kasmetinėje Baltijos regiono šalių
konferencijoje Gotlande. Kartu vyko ir dvi
jau konfirmuotos jaunuolės – Amarilė
Čaplikaitė ir Faustina Lukoševičiūtė.
Katthammarsvike, Davide vietovėje į
konferenciją susirinko apie 100 žmonių iš
Švedijos, Suomijos, Danijos, Vokietijos,
Lietuvos, Estijos. 
   Sigune koplyčioje kasdien vykdavo
dvejos Žmogaus šventinimo apeigos bei
vakarinės apeigos įvairiomis kalbomis. 

Baltijos regiono šalių konferencija Gotlande



   Rugpjūčio paskutinę savaitę grupelė iš Lietuvos dalyvavo Taikos Savaitėje
Armėnijoje. Kalnų apsuptoje poilsiavietėje Vayots Dzor regione (netoliese 9 a.
vienuolyno, kur galima buvo apsilankyti) susirinko apie 60 dalyvių iš Armėnijos,
Vokietijos, Izraelio, Lietuvos, Estijos, Rusijos bei JAV. 
   Kiekvieną dieną vyko apeigos bei naktiniai evangelijos skaitiniai įvairiomis kalbomis.
Galima buvo išbandyti pratimus, padedančius rasti tinkamą santykį su savo likimu ir jo
kliūtimis bei mokančius susisieti su gamta, kitu žmogumi bei globaliais įvykiais ir
atrasti savo  asmeninę, lokalią užduotį jų atžvilgiu.    
   Dalyvių iniciatyva buvo nagrinėjamos temos „Tautų dvasių pokyčiai ir užduotys
šiandien“, „Žmogaus Sūnaus paveikslas Jono Apokalipsėje kaip šiuolaikinio žmogaus
kelias“, bei kitos. Tiek Armėnijoje, tiek Gotlande skambėjo apeigos ir lietuvių kalba.

  Be numatytos paskaitų, pokalbių bei
meninių užsiėmimų programos kasdien
vykdavo įdomios ekskursijos bei buvo
skiriamas laikas dalyvių iniciatyvoms.   
   Mūsų grupė papasakojo apie įvairias su
antroposofine pasaulėžiūra susijusias
iniciatyvas bei Krikščionių bendruomenę
Lietuvoje. Pasakojimą papildė ir
konferencijoje dalyvavęs mus
konsultuojantis architektas iš Jarnos
Walter Druml.

Taikos Savaitė Armėnijoje



pervesdami į banko sąskaitą 

skirdami 1,2% Gyventojų pajamų mokesčio;
tapdami nuolatiniu Krikščionių bendruomenės
rėmėju. 

.
Mūsų Bendruomenės veiklą galite paremti:

Krikščionių bendruomenė „Judėjimas už religinio
gyvenimo atsinaujinimą“,  
kodas: 302587599, 
sąskaita: LT157044060007706575, 
mokėjimo paskirtis: Parama;

PARAMA

100 METŲ KRIKŠČIONIŲ BENDRUOMENEI

   Rugsėjo 15 d. susitikome Vilniaus Valdorfo Žaliojoje mokykloje paminėti 100 metų Krikščionių
bendruomenės įsteigimo ir kartu atrasti iš praeities naujai gimstančius ateities impulsus.
   Kunigė Rasa Kabailaitė papasako, kaip prieš 100 metų Vokietijoje susirinko žmonės, kurie
jautė stiprų impulsą keisti pasaulio situaciją. Šio susitikimo apogėjumi tapo 1922-09-16 d.
Dornache (Šveicarijoje) įsteigta Krikščionių bendruomenė, įvykusios pirmosios Žmogaus
šventinimo apeigos ir per dvi dienas įšventinti 45 nauji kunigai. Tai buvo galingas ateitį
kuriantis impulsas, kurį inspiravo R. Šteineris.
   Apžvelgę istorinį kontekstą, atsigręžėme į dabartį. Galiausiai kreipėme žvilgsnį į ateities
perspektyvas ir įžvalgas, ieškodami atsakymo, kaip mums patiems tapti sąmoningais ateities
kūrėjais.
   Pabaigos rate žmonės pasidalino mintimis, kurias inspiravo šis bendras buvimas. Susitikimą
vainikavo Vakaro apeigos. 
   Po jų niekas neskubėjo keliauti namo, kalbino vienas kitą, džiaugėsi susitikimu, dalinosi
mintimis, kurios atėjo klausant pasisakymų ir inspiracijomis, kurios užgimė šią ypatingą mums
ir pasauliui dieną.
    

Jei kyla klausimų susisiekime krikscioniubendruomene@gmail.com.


