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Vilniaus reformatų žinių priedas

SAUSIS

VASARIS

hBiržuose pamaldomis ev. reformatų bažnyčioje buvo
pradėta maldų už krikščionių vienybę savaitė. Skirtingų
konfesijų tikinčiųjų tradicija rinktis į ekumenines pamaldas Biržuose tęsiasi jau šešiolika metų. Bendra giesme,
malda Dievą šlovinti kiekvieną vakarą renkamasi vis kitoje
bažnyčioje.

h Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija posėdžiui susirinko Biržuose vasario 6 d. Posėdyje buvo apžvelgtas seniau priimtų sprendimų įgyvendinimas. Pateikta
informacija apie bažnyčios Panevėžyje statybos parengimo
darbus, tam tikslingai renkamas aukas. Taip pat informuota
apie vykstančius teisinius procesus, apie praėjusių metų pabaigoje palankiai Bažnyčiai išspręstas teismų bylas. Konsistorija priėmė sprendimą, kad evangelikų reformatų tikybos
mokytojų įgaliojimus tvirtins Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas.
hJau tapo gražia tradicija Vilniaus reformatų
bažnyčioje Vasario 16-tąją
paminėti ir sutikti anksčiau – išvakarėse. Taigi,
vasario 15-tosios vakare
žmonės rinkosi į šventines
pamaldas. Šventinę Homiliją pasakė gen. superintendentas kun. Tomas
Šernas, kuris pamokslavo
apie Jėzaus žodžius: Ne
sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams /Lk 5,31b/. Po to
kalbėjo pamaldose dalyvavę svečiai: prof. Vytautas Landsbergis, Kultūros paveldo departamento direktorė Diana
Varnaitė, Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas
Narbutas. Parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius
perskaitė Seimo nario Aleksandro Zeltinio sveikinimą.

hGrupė Klaipėdos ir Kauno evangelikų reformatų parapijų narių išvyko į Berlyną iš arčiau susipažinti su šiuo
miestu, Vokietijos sostine. Berlynas nustebino savo pastatų didybe, o bažnyčios - savo puošyba ir šiluma, kuri ypač
džiugino.

KOVAS
h Kiekvienais metais Pasaulio Reformuotų Bažnyčių
Unijai (World Communion of the Reformed Churches)
priklausančių Europos regiono Reformatų Bažnyčių vadovai ar jų atstovai susirenka aptarti iškylančius klausimus,
pasidalinti savo šalies bažnytinio gyvenimo iššūkiais. Lietuvos evangelikams reformatams atstovavo vicesuperintendento pareigas einantis, taip pat ir atsakingas už ekumeninius bei tarptautinius Bažnyčios ryšius kunigas Rimas
Mikalauskas. Pasibaigus posėdžiams suvažiavimo dalyviai
buvo pakviesti į kantono sostinę – Ciurichą. Ten buvo
svetingai priimti, kartu
aplankė įžymias Reformacijos vietas, susipažino su
šio miesto Reformacijos
istorija ir nūdiena, aplankė bažnyčias. Suvažiavime
buvo informuojama apie
pasiruošimą artėjančiam
pasauliniam WCRC suvažiavimui. Šie suvažiavimai
vyksta kas 7 metai. Pa-
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skutinis vyko 2010 metais Grand Rapids mieste, Mičigano
valstijoje, JAV. 2017 metais pasaulinis organizacijos suvažiavimas bus rengiamas Vokietijoje, Leipcigo mieste.

BALANDIS
h Balandžio 1-ją Panevėžyje susirinko bendra Tikėjimo Žodžio bendrijos ir Evangelikų reformatų Bažnyčios
komisija tolimesnio ekumeninio bendradarbiavimo galimybėms aptarti. Reikia pažymėti, jog abiejų Bažnyčių bendradarbiavimas jau vyksta leidybos, ikimokyklinio, mokyklinio švietimo bei teologinio mokymo srityse.

h Balandžio 24-27 dienomis Lietuvoje darbiniu vizitu viešėjo Lipės Bažnyčios delegacija, vadovaujama šios
Bažnyčios generalinio superintendento kun. Dietmar‘o
Arends‘o. Su juo į Lietuvą atvyko šios Bažnyčios užsienio
ryšių koordinatorė kun. Kornelija Schauf ir ryšių su Lietuva komiteto pirmininkas kun. Frankas Eriksmeier. Svečiai
susitiko su Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos
nariais, dvasininkais ir Sinodo kuratoriais, apsilankė ir susitiko su Vilniaus, Panevėžio, Biržų evangelikų reformatų
parapijų vadovybėmis, aplankė Nemunėlio Radviliškio,
Papilio, Salamiesčio evangelikų reformatų bažnyčias. Svečiai pažymėjo, kad daugybė šių dienų iššūkių yra panašūs
– bendra Europai prasta demografinė situacija kaimo vietovėse, gyventojų mažėjimas.

h Panevėžyje antrąjį kartą susirinko bendra Tikėjimo
Žodžio bendrijos ir Evangelikų reformatų Bažnyčios komisija. Buvo išsamiai aptarti šie klausimai: bendras sutarimas
dėl Šventojo Rašto, dėl tikėjimo mokymo (doktrinos) apie
tikrąjį tikinčiųjų išteisinimą, dėl Evangelijos esmės, dėl mokymo apie tikėjimą ir žmogaus nuopelnus, gerus darbus ir
atpildą už juos, dėl mokymo apie šventąją Visuotinę Dievo
Bažnyčią ir vienintelį Bažnyčios vadovą, dėl mokymo apie
Sakramentus, dėl Krikšto ir Eucharistijos (Viešpaties Vakarienės) sakramentų, dėl karitatyvinės, vaikų ir jaunimo
tarnysčių.

BIRŽELIS
h Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas ir Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas,
kunigas Tomas Šernas pasirašė šalių susitarimą dėl vidaus
reikalų statutinėse įstaigose tarnaujančių evangelikų reformatų sielovados. Ministras taip pat pakvietė Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios atstovus dalyvauti bendruose
projektuose, padedant smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis aukoms.

GEGUŽĖ
h Biržų ev. reformatų bendruomenė dviem mikroautobusais aplankė N. Akmenę, Alkiškius, Mažeikius, Griežę.
Jei pirmi trys pavadinimai žinomi, girdėti, tai Griežė retam,
net reformatui, ką nors sako ar reiškia. O ten kažkada ant
Ventos upės kranto stovėjusios reformatų bažnyčios liekanos. Kelionės tikslas buvo susipažinti su Naujojoje Akmenėje veikiančia Evangelikų bendruomene.

h Birželio 24 dieną į Lietuvos Evangelikų Reformatų
Bažnyčios Sinodą susirinko dvasininkai, kuratoriai, delegatai bei svečiai. Sinodas pritarė susitarimams dėl bendra-
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darbiavimo su Lipės krašto Bažnyčia ir Krikščionių bendrija Tikėjimo žodis. Patvirtino katecheto Neilo Čijunsko
atleidimą iš tarnystės jo paties prašymu, metams išleido
akademinių atostogų kun. Tomą Saką, generalinį superintendentą kun. Tomą Šerną patvirtino Klaipėdos ir Kauno
evangelikų reformatų parapijų administratoriumi. Sinodas
priėmė nutarimą nepritarti Pasaulio Reformuotų Bažnyčių Unijos vykdomojo komiteto iniciatyvai prisijungti prie
1999 metais Pasaulio Liuteronų Sąjungos ir Romos Katalikų Bažnyčios sutarimui dėl išteisinimo doktrinos.

L I E PA
h Liepos 16-23 dienomis jau dvidešimt trečią vasarą
vyko reformatų vaikų vasaros stovykla Nemunėlio Radviliškyje, Biržų rajone, mokyklos patalpose, netoli dviejų
upių, Nemunėlio ir Apaščios, santakos.

h Kodėl vaikai mus myli? Todėl, kad mes mylime juos.
Todėl, kad stovykloje jie nuolat užsiėmę, jiems viskas įdomu. Todėl, kad vadovai čia linksmi ir kūrybingi, o maistas
skanus ir sveikas. Todėl, kad nestovime vietoje ir kiekvieną
vasarą vis pasiūlome ką nors naują ir netikėtą. Visi drauge dalyvaujame aktyviuose užsiėmimuose, patyriame tikrų
nuotykių, mokomės įvairiose studijose, žaidžiame vaidmenų žaidimus, koncertuojame... Nekantriai laukiame kitų
susitikimų! Iš www.nemradas.lt

RUGSĖJIS
h Jau tapo gražia tradicija kasmet pirmąjį rugsėjo
šeštadienį susirinkti į tų metų paskutiniąją kapinių šventę
Dubingiuose. Į pamaldas susirinkusieji dėkojo Viešpačiui
ir pagerbė ten atgulusius kunigaikščius Radvilas, prisimindami juos ir jų artimuosius bei visus kitus, palaidotus Dubingių piliakalnyje šalia buvusios reformatų bažnyčios.
Vilniaus parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius pasidžiaugė, jog ši graži vilniečių tradicija – susirinkti
Dubingiuose yra tęsiama. Kapinių šventės, minėjimo pamaldos vyksta nenutrūkstamai jau bene septinti metai, kurių iniciatoriai yra vilniečiai. Tačiau smagu čia matyti ne tik juos,
bet ir atvykusius iš toliau. Kitais metais minėsime 500-ąsias
Reformacijos metines. Dubingiai kol kas nėra įtraukti į vyriausybės minimų renginių sąrašą. Bet mes pasistengsime,
kad kitų metų pamaldose visi norintys net netilptų į šią po
dangumi, atvirą reformatų bažnyčią, – teigė kun. R. Stankevičius.
h Rugsėjo 24 d. ryte Biržuose į pirmąjį eilinį posėdį susirinko naujos 2016-2019 metų kadencijos Lietuvos
evangelikų reformatų Konsistorija, vadovaujama prezidento kurt. Nerijaus Krikščiko. Po vasaros atostogų pirmajam
posėdžiui susikaupė nemažai spręstinų klausimų. Dauguma jų – ūkinio ir finansinio pobūdžio: Sinodo buhalterinės
apskaitos tvarka, pajamų ir išlaidų aptarimas, atgauto bažnytinio turto priežiūra, dėl iššvaistyto ir 2011 metais teismų
areštuoto bažnytinio turto bei dėl to vykdomų teisminių
bylų. Svarstyti klausimai ir apie bažnytinės veiklos išlaidas, gautų aukų bažnytiniams poreikiams paskirstymą ir
panaudojimą. Konsistorija skyrė lėšų bažnytinio tinklapio
www.ref.lt saugumo palaikymui, taip pat aptartos svetainės
atnaujinimo galimybės, numatyta pateikti naujos internetinės svetainės viziją. Posėdyje vėl sugrįžta prie pradėto rengti, tačiau įstrigusio XXI a. evangelikų reformatų giesmyno
išleidimo. Turimos šiam tikslui lėšos leidžia darbus vykdyti, tačiau reikalingas jau atliktų darbų įvertinimas, kurį
pateiktų bažnytinės muzikos specialistai.

RUGPJŪTIS
h Liepos 30-rugpjūčio 6 d. Kėdainiuose vyko trečioji
krikščioniška vaikų sporto stovykla Nenugalimieji. Septynias dienas vaikai ne tik žaidė futbolą, tenisą, kitus sportinius žaidimus, bet ir klausėsi Dievo Žodžio aiškinimo,
giedojo, šoko, dainavo, ėjo į žygius, sėdėjo prie laužo.

S PA L I S
h Paskutinįjį spalio sekmadienį Kauno evangelikų
reformatų bažnyčioje krikščionišką tikėjimą reformatų išpažinime patvirtino kaunietis Kasparas Bačelis ir vilnietis
Rokas Gluskinas. Pamaldas laikė ir jaunuolius konfirmavo
iš Amerikos į Lietuvą dešimties metų misijai atvykęs kunigas Frankas van Dalenas ir Lietuvos reformatų Sinodo
lektorius Vaidotas Ickys.
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Reformacijos dienos ir Konfirmacijos šventės dalyviai prie
bažnyčios Kaune

h Atnaujinta Salamiesčio bažnytėlė. Talkininkai –
amerikiečiai iš Harisburgo, ketinę atvykti į Lietuvą 2016
metų vasarą, bet dėl susiklosčiusių aplinkybių – pasikeitus
planams nebegalint atvykti, liko ištikimi savo pažadui ir,
negalėdami patys atlikti remonto, persiuntė surinktas tikslines aukas Salamiesčio evangelikų reformatų bažnytėlės
sutvarkymui.

h Evangelikų reformatų gen. superintendento kun.
Tomo Šerno siūlymu lapkričio 14-tą dieną Panevėžyje trečiąjį kartą susirinko bendra Tikėjimo Žodžio ir Evangelikų
reformatų Bažnyčių komisija, kuri numatė 2017 metų sausio 28 dieną Kėdainiuose surengti seminarą apie Viešpaties
įsteigtus Sakramentus. Taip pat 2017 metų balandžio 29 d.
Vilniuje Reformacijos jubiliejaus proga surengti dar vieną
seminarą dėl krikščioniškų tarnysčių, kapelionatų, bendrų
misijų, evangelinių bažnytinių patarnavimų tvarkos (pvz.:
sutuoktuvių, laidotuvių) bei liturgijų.
h Lapkričio 25-oji diena Kelmėje ir J. Graičiūno gimnazijoje buvo ypatinga – skirta evangelikų reformatų kunigo, profesoriaus, filosofijos mokslų daktaro Konstantino
Kurnatausko atminimo įamžinimui. Kun. prof. dr. K. Kurnatausko atminimo pagerbimo diena prasidėjo Kelmės
evangelikų liuteronų bažnyčioje, kurioje reformatams, liuteronams kun. K. Kurnatauskas patarnavo beveik 40 metų. Į
pamaldas, kurias laikė Biržų ev. reformatų parapijos klebonas, Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos viceprezidentas kun. Rimas Mikalauskas ir evangelikų liuteronų
kunigas Romas Pukys, susirinko gausus būrys kelmiškių.

LAPKRITIS
h Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos sprendimu 2016 metų lapkričio 12 dieną Biržuose sušauktas Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo neeilinis suvažiavimas.
Priežastis – suaktyvėję teisiniai procesai, susiję su 2011 metais iššvaistytu bažnytiniu turtu Vilniuje, kurie tęsiasi jau
penkerius metus. Minėtam turtui galioja Teismo ir Prokuratūros uždėti turto areštai. Po daugelio konsultacijų ir derybų atsirado sąlygos sudaryti taikos sutartį su atsakovais,
jiems sutikus Bažnyčiai sumokėti pagal turto rinkos vertę
apskaičiuotą skirtumą.

GRUODIS
h Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios vyriausiasis dvasininkas – generalinis superintendentas kun. Tomas
Šernas paragino evangelikų reformatų parapijų ganytojus
savo parapijų bažnyčiose gruodžio 11 dienos pamaldose
melsti Dievo palaiminimo naujus įgaliojimus gavusiam
Lietuvos Respublikos Seimui bei LR Prezidentės patvirtintai XVI-jai Vyriausybei bei padėkoti už kadenciją pabaigusią Vyriausybę ir Seimą.
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