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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kalėdas prisimenant
Metų sandūra pateikė nelabai malonių
netikėtumų ir malonių siurprizų. Parapijos
pasitiko Kalėdas kaip visuomet: pamaldos,
Kalėdų seneliai, eglutės. Vaikams - džiaugsmas,
džiaugsmas ir mums, dvasininkams. Ne todėl,
kad kelius užpustė ir teko papildomas kliūtis
įveikinėti. Džiaugsmas, kad parapijiečiai sugeba
ir moka patys pasirūpinti, organizuotis ir
džiaugtis savo pačių paruoštomis dovanomis.
Štai Biržuose parapijiečiai suaukojo pinigų
dovanėlėms. Jų tikrai reikėjo nemažai, nes prie
eglutės bažnyčioje susirinko daugiau nei 100
vaikų. Žinoma, tėvelių ir bobučių dėka jokie
šalčiai neišgąsdino. O tuos kuriuos pusnys
atskyrė nuo bažnyčios, sulaukė Kalėdų senelio
savo parapijos seniūnijoje. Smagu buvo matyti
kaip virš dvidešimt vaikučių su tėveliais Biržų
parapijos Kilučių seniūnijoje kartu su Kalėdų
seneliu šoko, dainavo. Pats buvau, giesmeles
kartu giedojau. Na, o liudininkų įspūdžiai iš
eglutės šventės Vilniaus parapijoje – vienas
džiaugsmas. Atgaivinta vaikų sekmadieninė
mokyklėlė, jaunimo “Radvilos” skyriaus nariai
suspėjo gerai pasidarbuoti dar prieš sesiją ir
padovanoti parapijai labai gražią šventęKalėdinę dovaną. Švobiškyje taip pat Kalėdų
senelis apsilankė, bažnytėlėje paruošti švediškas
stalas ir tikras Kalėdų senelis džiugino tiek jauną
ir seną. Netrūko linksmybės ir… ašarų. Jau labai
tas senelis vienam “jaunuoliui” baisus pasirodė.

Ką padarysi, juk bažnyčioj tokių dalykų
nedažnai pasitaiko. Šiauliuose Kalėdų senelį
“pavadavo” kun. Romas Pukys. Argi nešilčiau
bažnytėlėj, kai reformatai ir liuteronai kartu
susiburia? Kėdainiškiai, gal kiek nusiminė
nesulaukę savo prisižadėjusio atvykti kunigėlio,
tačiau turėjo malonią staigmeną pasidžiaugti
diak. Tomo Šerno apsilankymu.
Biržų, Kėdainių, Šiaulių parapijų
Valdybų vyresnieji paaukojo savo brangų dėmesį
ir laiką parašydami ir išsiųsdami sveikinimus
savo broliams ir seserims kitose parapijose. Rašė
bei gavo sveikinimus ir Sinodo Kolegija.
Sulaukėme sveikinimų iš WARC’o-Pasaulinės
Reformuotų Bažnyčių Bendruomenės vadovybės
Ženevoje , Lenkijos, Švedijos, Vokietijos ir
Jungtinių Amerikos Valstijų. Ne tik sveikinimus,
bet ir dovanų parapijų Valdyboms iš mūsų brolių
ir seserų iš Vokietijos Lippes žemės Bažnyčios,
Blombergo miesto. Dėkojame ir Kelmės ev.
liuteronų parapijiečiams, bei šios parapijos
vyresniųjų pirmininkui p.Helmutui Efromui. Be
jų, šios dovanėlės nebūtų pasiekusios mūsų
parapijų. Ačiū, visiems, kad nepamirštate, kad
rūpinatės ir kad paaukojote visi, čia paminėti ir
nepaminėti, savo laiką, savo širdis vieni kitiems.
Lai būna pagausintos tos dovanos kitąmet. Duok,
Dieve, kad jas augintume, kaip geri Viešpaties
vynuogyno tarnai per visus ateinančius metus.
Redaktorius

Pusmetis po Sinodo
( II dalis- memorialai I . Tęsinys. Pradžia Apžvalgoje Nr.1)

Praeitame Apžvalgos numeryje buvo peržvelgti 2001 metų Sinode priimti kanonai. Šį kartą memorialai. Kanonai ir memorialai yra Sinodų nutarimai- bažnytiniai teisiniai aktai. Sprendimams, kurie
turi ilgalaikę ar platesnės svarbos reikšmę yra suteikiamas kanono pavadinimas. Prie memorialų
priskiriami daugiau einamųjų reikalų sprendimai. Per šimtmečius susiklostė tradicija tam tikrą grupę
sprendimų įvardinti kanonais pvz.: misijos t.y. dvasininkų paskyrimai administruoti parapijas, disciplinos,
skyrybų, dvasininkų ordinacijos, kuratorių rinkimai ir kai kurie kiti bažnytiniai teisiniai aktai.
Memorialais daugiau įvardijami paties Sinodo organizaciniai sprendimai - Sinodo direktoriaus,
sekretoriaus, cenzoriaus rinkimai ( tačiau kito Sinodo susirinkimo data ir vieta - kanonu), ūkinių reikalų
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sprendimai, kiti sprendimai, kurie reikalingi gal
trumpesnės, bet intensyvesnės kontrolės arba
atminimo. Visgi, tiek kanonai, tiek memorialai yra
lygiaverčiai savo teisine galia Sinodų nutarimai.
2001 metų Sinode buvo priimti 22
memorialai. Iš jų 6 skirti paties Sinodo darbui: mem.
1-2001, Apie Sinodo direktorių-patvirtinamas
p.Vytauto Vegio išrinkimas Sinodo direktoriumi.
Sinodo
cenzoriumi
(mem.2-2001)kun.R.Mikalauskas, sekretoriumi (mem.3-2001)diak.K.Daugirdas. Po rinkimų Sinodą pradėjęs
vyriausias amžiumi reformatų dvasininkas- kun.
senioras P.Čepas pakvietė užimti vietas prezidiume
šalia jo išrinktus Sinodo tarnus ir perdavė Sinodo
vedimo tvarką Sinodo direktoriui. Vėliau buvo
atvykusiųjų svečių sveikinimai Sinodui, bei
sveikinimai Sinodui raštu. Jie yra užfiksuoti mem.4 2001, Apie sveikinimus- Sinodą šiltu žodžiu sveikino
Lenkijos ev. ref. Bažnyčios vyskupas ir WARC
oficialus atstovas - kun.Z.Tranda , WARC specialiai
deleguotas įgaliotasis atstovas, WARC Vykdomojo
Komiteto narys dr.H.Ehnes, Biržų rajono meras
p.V.Zurba, buvęs LR Vyriausybės patarėjas religijų
klausimais p. P.Plumpa, Lippės žemės Bažnyčios
dvasininkas ir įgaliotasis atstovas Rytų Europai kun.

Nr. 02, 2002
teol. dr. M.Danys, Švedijos Misijos Sandoros
Bažnyčios (WARC narės) atstovas kun.E.Furbacken,
Reino žemės Bažnyčios Duisburg-Nord Sinodo
dvasininkas kun.D.Gartmann. Jis perskaitė šio
Sinodo
superintendento
kun.V.Lauterjungo
sveikinimą raštu. Toliau raštu Sinodą sveikino
Lietuvių ev. reformatų Kolegijos JAV Prezidentė
kurt.H.Dilienė, JAV Presbiterionų Bažnyčios,
“Misijos” Presbiterijos (Sinodo) atstovas p.J. Gilys,
JAV
Presbiterionų
Bažnyčios
dvasininkė
kun.J.Holslag ir Kėdainių rajono mero pavaduotojas
p.A.Dagys. Kiti dėl Sinodo darbo priimti sprendimai
buvo įvardinti memorialais: mem.20-2001, Apie
Sinodo revizinę komisiją-išrinkti p.E.Puodžiūnas,
Švobiškio parapija (vėliau jį komisija išsirinko
pirmininku),
ponia
E.Dagienė
ir
ponia
P.Krikščiukienė (abi iš Biržų). Mem.19-2001, Dėl
ligšiolinės Kolegijos ataskaitos-senosios kadencijos
Kolegija neatvyko į Sinodą ir nepateikė jokios
ataskaitos. Sinodas tai įvertino kaip tarnybinių
pareigų pažeidimą ir įpareigojo naujai išrinktą
Kolegiją šį faktą išsamiai išnagrinėti ir pateikti
informaciją kitam Sinodui.
Ap. info
(Tęsinys kitame Apžvalgos numeryje)

Partnerhilfe posėdis Berlyne
Pranešimas apie Evangelische Partnerhilfe posėdį,
vykusį 2001 m. spalio 16-17 dienomis Berlyne
Šių metų spalio 16-17 dienomis Berlyne vyko eilinis Evangeliškos Bažnyčios Vokietijoje - Evangelische
Kirche in Deutschland- (sutrumpinimas: EKD) Diakoninės tarnybos padalinio Evangelische Partnerhilfe
(Evangeliškoji pagalba partneriams) darbinis susirinkimas. Evangelische Partnerhilfe yra akcija, skirta finansiškai
paremti evangelikų – tiek reformatų, tiek liuteronų – kunigus bei bažnytinius bendradarbius, dirbančius Dievo
garbei Vidurio ir Rytų Europos šalyse.
Šiame posėdyje dalyvavo praktiškai visų Vidurio ir Rytų Europos evangeliškų bažnyčių bei Vokietijos
Gustav-Adolf-Werk vadovaujantys atstovai, tame tarpe ir Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios Sinodo
Kolegijos viceprezidentas kun. K.Daugirdas. Kun. K.Daugirdas perskaitė pranešimą apie esamą padėtį LERB bei
pozityvias permainas joje. Pranešimas buvo priimtas su dideliu susidomėjimu. Evangelische Partnerhilfe nutarta
toliau teikti tik per 2001 metų birželio 22-24 dienomis Biržuose vykusio Sinodo išrinktą Kolegiją.
Kun. K.Daugirdas taip pat perteikė ir Jo Ekscelencijos Evangelikų Liuteronų vyskupo Lietuvoje Jono
Kalvano pranešimą Partnerhilfei.
Darbinis susirinkimas buvo užbaigtas po dviejų dienų intensyvaus darbo ir daugiašalio apsikeitimo
bažnytinio darbo rūpesčiais bei pasiekimais. Kitas susirinkimas, vyksiantis 2002 metų spalį taip pat Berlyne, bus
jubiliejinis – Partnerhilfei švęs savo veiklos dešimtmetį. Iškilmingose šio jubiliejaus pamaldose dalyvaus ir
Vokietijos Prezidentas Johannes Rau, kuris yra reformatas ir priklauso Reformatų Sąjungai Vokietijoje.
K.D.
Apie teologines ir parapijų nuostatas
LERB Sinodo priimtas 2001 metų birželio mėnesį
Vienas svarbiausių Sinodo uždavinių buvo priimti parapijų nuostatas. Tam yra paskirti pirmieji trys
kanonai. Parapijų nuostatos pradedamos įžanga - laikinosiomis teologinėmis nuostatomis, kurios trumpai apibrėžia
reformatų teologinį paveldą bei kertinius tikėjimo principus. Jos pavadinime esantis žodis “laikinosios” atkreipia
dėmesį, kad tai nėra baigtinis mūsų Bažnyčios tikėjimo išpažinimas - simbolis. Tokiam teologiniam darbui dar
mūsų Bažnyčia neturi realių galimybių. Šiuos nuostatos yra tik trumpi teologiniai principai, kurie leidžia užkirsti
kelią svetimoms, mūsų tradicijai nebūdingom ekstremistinio konfesionalizmo tendencijoms. Tai - kartu
Reformacijos fundamentaliųjų tikėjimo tiesų patvirtinimas, tvirtai stovintis biblijinėje tradicijoje ir pasauliniuose
reformatų simboliuose: Antrojoje helvetiškoje konfesijoje (1566) ir Heidelbergo katekizme (1563). Kita prasme
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“laikinos” reiškia, kad Sinodas lieka ištikimas
fundamentaliems ir nekintamiems krikščionybės
principams - Dievo žodžiui, kuris nekinta per amžius
ir yra amžinas. Prieš jį, kaip XXI amžiaus
krikščioniška reformuota Bažnyčia suvokiame savo
fizinės formos laikinumą, kurioje stengiamės nešti
nekintantį amžinybės turinį. Išpildome mums pavestą
misiją - skelbti Dievo žodį ta kalba, kuri yra
suprantama dvidešimt pirmo amžiaus pradžioje.
Laikinose teologinėse nuostatose yra įtvirtintas
vienas svarbiausių Pasaulio Reformuotų Bažnyčių
Bendrijos (WARC) principų: “ekklesia reformata
semper
reformanda”.
Niekada
nesustojanti,
amžinuoju Dievo žodžiu gyva ir keliaujanti per
amžius Kristaus bendruomenė. Nepaisant prabėgusių
daugiau nei puse šimto metų sovietinio bandymo ją
paversti istorijos liekana, nepaisant šių laikų
sekuliarizmo ir religinio abuojumo iš vienos pusės
bei religinio ekstremizmo iš kitos pusės, Kristaus
surinkimas kovoja tikėjimo kovą save kas kart
atnaujindamas šv. Dvasios veikime.
Mažųjų (Kan.II-2001) ir didžiųjų (Kan.III2001) parapijų nuostatos apibrėžia parapijų
savivaldą: seniūnų rinkimų procedūrą, jų pareigas. Iš
dalies dvasininko pareigas parapijoje. Pateikia pačios
parapijos apibrėžimą. Parapiją atstovaujančias
institucijas, jų kompetenciją ir santykius su
dvasininku. Kodėl buvo reikalinga priimti atskirus
dokumentus didelėm ir mažoms parapijoms? Iš tiesų,
tai buvo padiktuota realios situacijos, nes yra
skirtumas, kai parapiją sudaro 50-150 žmonių ir kai
ją sudaro 400 - 2000 ir daugiau žmonių. Pirmosios
atveju priimant sprendimus tikinčiųjų atstovavimą
visiškai išreiškia dviejų pakopų sistema: parapijos
sesija (visuotinis parapijiečių susirinkimas) ir
Valdyba (parapijos sesijos išrinkti atstovai).
Didžiosiose
parapijose
toks
atstovavimas
nebeįmanomas. Todėl jį sudaro trijų lygių
sistema: parapijos sesija - Taryba-Valdyba. Seniūnai į

Taryba renkami kiekvienoje seniūnijoje atskirai ir
vėliau ji iš savo tarpo išsirenka Valdybą.
Verta atkreipti dėmesį, kad bažnytinės
savivaldos terminas “seniūnas” nėra lygus
pasaulietinėje administracijoje vartojamam rajonų
savivaldybių
seniūnams.
Bažnytinė
sąvoka:
“seniūnas” reiškia išrinktas “vyresnysis”, kuris
atstovauja tam tikrą skaičių tikinčiųjų, o ne teritoriją.
Žinoma, gali dažnai pasitaikyti, kad seniūną išrinkę
tikintieji gyvena tam tikroje teritorijoje. Seniūnas yra
tikintysis, kuris ne tik turi pasitikėjimą konkrečių jį
išrinkusių tikinčiųjų, bet ir pats yra dalis viso
surinkimo bei žino bažnytinės savivaldos ir dvasinės
tarnystės principus. Taigi, prieš kandidatuojant,
reikalingas tam tikras parapijos reikalų pažinimas ir
dvasinės tarnystės pasiruošimas. Parapijos reikalus
pažinti gali kiekvienas parapijietis, kuris turi laiko ir
noro domėtis bei pastoviai dalyvauja pamaldose. Su
dvasinės tarnystės principais supažindinti ir žinias
tikrinti yra atsakingi dvasininkai.
Bet kokie įstatymai negali apibrėžti ir
reguliuoti visus galimus atvejus, todėl visuomet bus
reikalinga juos tinkamai interpretuoti. “Tinkamai”
reiškia ne “kaip patogu man”, bet kaip tai yra
nusistovėję bažnytinėje tradicijoje. Interpretacija
privalo būti tikrinama kitų bažnytinių-teisinių aktų
(kanonų ir memorialų) atžvilgiu bei turi būti
teologiškai pagrįsta. Žemiausia ir pirmutinė šių aktų
interpretacijos grandis yra dvasininkai ir parapijų
Tarybos ar Valdybos. Toliau - Sinodo Kolegija ir
galutinė instancija - Sinodas. Tik jis turi teisę daryti
galutines bažnytinių teisinių aktų interpretacijas tai
yra juos papildyti ar keisti, priimti fiksuotą jų formą
kanonu ar memorialu.
Šiame numeryje spausdiname Lietuvos
Evangelikų Reformatų Bažnyčios laikinas teologines
nuostatas. Kituose informaciniuose biuleteniuose bus
skelbiami mažųjų ir didžiųjų parapijų nuostatos bei
LERB įstatai, priimti 2001 metų Sinode Biržuose.
Ap. info

LERB laikinosios teologinės nuostatos
Lietuvos Evangelikų Reformatų parapijų nuostatoms ir Bažnyčios įstatams

Mes išpažįstame vieną šv. Trejybėje Dievą (Mt.28, 19), kuris apsireiškė per savo vieną tikrą žodį tapusį
Jėzuje Kristuje kūnu (Jn. 1, 1-14). Išpažįstame, kad šį mūsų Dievo žodį apreikštą Kristuje paliudija visi kanoninės
Biblijos raštai (Lk.24, 27.44-45; 1 Kor. 3, 3-5) ir kad Dievas šventosios Dvasios veikimo dėka nenustoja apsireikšti
ten, kur šis žodis yra Biblijos pagrindu skelbiamas, girdimas ir tikimas (Jn. 14, 23.25-26), bei tvarkingai
administruojami regimi šio žodžio patvirtinimai- krikšto ir šventos Vakarienės sakramentai.
Mes išpažįstame, kad Dievas per savo žodį šv. Dvasios veikime prikėlė Jėzų Kristų iš mirusiųjų ir kad
Jėzus Kristus yra amžinai gyvas Dievo žodžio klausančioje bei šv. Dvasios veikime gyvenančioje Bažnyčioje (Jn.
14, 23). Prikeltas Jėzaus Kristaus kūnas yra Bažnyčia (1 Kor.12, 27). Bažnyčios vienintelė tiesioginė užduotis yra
skelbti Dievo prikeliantį iš mirusiųjų Žodį bei pagal jį šv. Dvasios veikime gyventi (Jn.20, 22; 1 Pt. 1, 13-25).
Mes išpažįstame, kad Jėzaus Kristaus kūnas - Bažnyčia – yra sudarytas iš daugelio skirtingų narių (Rom.
12, 4-5). Šie nariai dalydamiesi jiems patikėtomis dovanomis darniai gyvena pagal atitinkamą tvarką (1Kor. 14,
40). Nenustodami būti daugeliu skirtingų narių, jie vis dėl to yra vienas Kristaus kūnas, viena Jo Bažnyčia,
apjungta vieno žodžio, vieno tikėjimo, vienos dvasios (1Kor.12, 12-13). Bažnyčios tvarka tarnauja tvarkingam
Dievo žodžio skelbimui, sakramentų administravimui bei Bažnyčios narių tarpusavio meilei (Rom.13,10).
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Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios tvarka yra padalijama į parapijos nuostatas ir Lietuvos Ev.
Reformatų Bažnyčios įstatus. Parapijos nuostatos apibrėžia parapijos kaip Lietuvos Ev.Reformatų Bažnyčią
pagrindžiančio elementaraus vieneto, kuriame Bažnyčia pilnai išsireiškia tvarkymosi principus. Lietuvos Ev.
Reformatų Bažnyčios įstatai apibrėžia visų Lietuvos Ev. Reformatų parapijų kaip vieningos Bažnyčios tvarkymosi
principus.
Mes išpažįstame, kad Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčia yra visuomet reformuotina Bažnyčia – “ecclesia
reformata semper reformanda”. Bažnyčios tvarka yra visuomet atnaujintina tvarka: Jėzaus Kristaus žodis nori būti
išgirstas, o Jo Dvasia – veikti būtent šiame praeinančiame, kintančiame pasaulyje. Tad ir Bažnyčios tvarka gali būti
pakeista - neprarandant turinio atnaujinama forma. Tai turi būti atsakingai vykdoma pagal Dievo žodį šv.Dvasios
veikime.
Šios laikinosios teologinės nuostatos yra Antrojo šveicariškojo tikėjimo išpažinimo (1566), Heidelbergo
katekizmo (1563) ir Didžiosios Agendos (1637) tradicijoje ir šią tradiciją tęsia.
Kan.I-2001, Apie teologines parapijų nuostatas
Įvykių kronika
• Gruodžio 15 dieną Biržų ev. ref. parapijos miesto Vilniaus seniūnijos tikintieji (seniūnė- E. Dagienė) susirinko
šios seniūnijos parapijiečių susitikimą su parapijos dvasininku. Kun.R.Mikalauskas atsakinėjo į parapijiečių
klausimus dėl parapijinio gyvenimo, kartu pasimeldė ir pagiedojo.
• Gruodžio 16 dieną Vilniuje buvo pabaigtas kandidatų į Vilniaus ev. ref. parapijos seniūnus kėlimai. Gruodžio
25 dieną, po pamaldų septyniose Vilniaus ev.ref. parapijos seniūnijose buvo išrinkti seniūnai, kurie sudaro
parapijos Tarybą. Pirmajame seniūnų Tarybos susirinkime sausio 7 dieną, be naujai išrinktų parapijos seniūnų
dalyvavo Sinodo Kolegijos Prezidentas p.V.Vegys, viceprezidentas kun.K.Daugirdas ir dvasininkai - Kolegijos
nariai: Vilniaus ev. ref. parapijos administratorius diak.T.Šernas, kun. R.Mikalauskas. Taryba išsirinko
parapijos Valdybą, buvo aptarti Vilniaus parapijos dvasinio darbo klausimai. Sausio 12 dieną Valdyba išsirinko
parapijos pirmininkę p. Ireną Petrylienę.
• Gruodžio 26 dieną Biržuose įvyko Kalėdinis ev. reformatų jaunimo sąskrydis. Jis prasidėjo vakaro pamaldomis
bažnyčioje. Pamaldas laikė kunigai R.Mikalauskas ir K. Daugirdas. Pamaldose dalyvavo virš 60 jaunuolių.
Didžioji jų dalis iš Biržų. Buvo svečių iš Vilniaus, Švobiškio, Šiaulių, Ukmergės, Kauno, Kėdainių. Po
pamaldų jaunimas susirinko parapijos antruose namuose, kur dar dalyvavo Biblijos studijoje, skaitė praeitų
metų susitikimo palinkėjimus, rašė palinkėjimus kitų metų susitikimo dalyviams. Susitikimo programoje
aktyviai dalyvavo Danutė Nindriūnaitė bei “Radvilos” Vilniaus skyriaus ir Centro Valdybos narės Ilona
Trečiokaitė ir Donalda Sinkutė.
• Gruodžio 30 dieną Biržuose po pamaldų įvyko Eglutė vaikams. Dalyvavo Kalėdų Senelis, virš 100 vaikučių.
Nepaisant šaltuko nuotaika buvo pakili, vaikai vaidino, dainavo ir deklamavo eilėraščius ir Kalėdų Senelis
vaikus pradžiugino dovanėlėmis. Tą pačią dieną 14:00 valandą Biržų ev. ref. parapijos Kilučių seniūnijoje
tėveliai ir močiutės su 20 vaikučių susirinko privačioje sodyboje, kur laukė Kalėdų Senelio. Dar prieš jam
atvykstant kartu mokėsi vaikų giesmelių, parodė ką žino apie tikėjimo dalykus. Kalėdų seneliui atvykus kartu
žaidė ir deklamavo eiles, dainavo daineles. Kun.R.Mikalauskas padėkojo parapijos Kilučių seniūnijos
seniūnėms N.Narvidienei ir B.Ausejienei už rūpestį savo seniūnijos vaikais ir ragino kitais metais šiuo
pavyzdžiu pasekti ir kitas Biržų parapijos kaimiškas seniūnijas. Taip parapijiečiai turėtų daugiau galimybių
dažniau susitikti ir pabendrauti su dvasininkais neformalioje aplinkoje, pasidžiaugti vieni su kitais prabėgusių
metų dovanomis, pasidalinti mintimis ar planais ateičiai.
• Sausio 14 dieną po jaunimo pamaldų-Biblijos studijos Biržų ev. ref. bažnyčioje buvo oficialiai įsteigtas Biržų
jaunimo draugijos “Radvila” skyrius. Skyriaus primininku išrinktas Dainius Viederis, pavaduotoja - Elena
Mačiukaitė ir sekretore - Dovilė Jenevičiūtė.
• Sausio 19 dieną įvyko eilinis (6-sis) LERB Sinodo Kolegijos posėdis Biržuose. Jame buvo pristatyta naujai
išrinktos Vilniaus ev.ref. parapijos Valdybos pirminikė p.Irena Petrylienė; patvirtintas 2001 metų Partnerhilfės
paramos paskirstymo projektas bažnytiniams tarnautojams; patvirtinti 2 LERB delegatai ir 2 stebėtojai į
WARC Europos dalies konferenciją (sinodą) 2002 metų vasarą, Rumunijoje. Iš viso Sinodo Kolegija apsvarstė
ir priėmė 13 sprendimų. Kitas Sinodo Kolegijos posėdis numatytas Kėdainiuose vasario 9 dieną.
• Sausio 21 dieną prasidėjo pasaulinė “Maldos už krikščionių vienybę” ekumeninė savaitė. Biržuose ją pradėjo
ev. ref. parapijiečiai vakaro pamaldomis, kuriose dalyvavo miesto krikščionys iš Romos katalikų, sėkmininkų ir
metodistų parapijų. Pamaldose dalyvavo šių surinkimų dvasiniai ganytojai. Antradienį savo maldos namų duris
miesto krikščionims atvėrė sėkmininkai, trečiadienį - metodistai, o penktadienį katalikai. Visų pamaldų metu
dvasininkai atkreipė dėmesį, kad krikščionių dvasinės vienybės pagrindas - Kristus bei tvirtas savo pačių
išpažinimo žinojimas.
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