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Pasitikėkime Dievu ir darykime tai,
ką privalome daryti

Generalinio superintendento kun. Tomo Šerno pamokslo per Sinodo uždarymo pamaldas mintys
Kiekvieną kartą po įvykusio
Sinodo jaučiamės tarsi kalnus nuvertę, nes daug savęs atiduodame,
spręsdami visus Sinodo klausimus.
Tačiau gyvenimas tęsiasi ir kyla nauji,
dažnai sudėtingi klausimai kituose susirinkimuose. Atrodo, kad sunkumai
nesibaigia ir nesibaigs, nors atkakliai
stengiamės juos įveikti, kaip tik galime. Kiekvieną Viešpaties tarną ar tarnaitę, kurie uoliai tarnauja, gali apimti
nuovargis. Atrodo, kad tarnaujame
kaip tik galime, meldžiamės, bet nei
visuomenė, nei bažnytinė bendruomenė beveik nesikeičia. Tuomet gali
kilti klausimas: kokia nauda iš mūsų
pastangų? Manau, kad praeityje daug
tokių klausimų kildavo evangelikams.
Pavyzdžiui, reformatorius Martynas
Mažvydas uoliai darbavosi skleisdamas Evangelijos žinią: rašė pirmąsias
lietuviškas knygas, leido pirmąjį

katekizmą ir pirmąjį lietuvišką giesmyną, pamokslavo ir guodė. Tačiau
Mažvydas pergyveno, kad, nepaisant
visų jo pastangų, žmonės yra vangūs
maldoje ir vengia Bažnyčios, mielai
lankstosi stabams.
Tad koks gi Dievo atsakymas pavargusiam tarnui? Dievo Žodis sako,
kad Jis nesiruošia atversti viso pasaulio, bet renkasi sau žmones iš pagonių.
Simonas papasakojo, kaip Dievas
pirmą kartą aplankė pagonis, kad išsirinktų iš jų savo vardui žmones. Čia
dera pranašų žodžiai, kaip parašyta:
Paskui sugrįšiu ir vėl atstatysiu
sugriuvusią Dovydo palapinę. Aš
prikelsiu ją iš griuvėsių ir vėl ją
išskleisiu, kad ieškotų Viešpaties
ir visi kiti žmonės, visi pagonys,
kuriems skelbiamas mano vardas, –
sako Viešpats, visa tai darantis /Apd
15,14-17/.

Visa tai reiškia, kad Dievo sumanymas negali nepavykti. Todėl uolūs
tarnai turėtų žinoti, jog savo pastangomis negalime įgyvendinti to, ko
Dievas nenumatė. Mes turime daryti
tai, kas privalu tarnams ir tarnaitėms,
bet turime suprasti, kad už galutinius
darbų rezultatus neatsakome. Dievo
Žodis guodžia :
Kas yra Paulius? Kas yra Apolas? Tarnai, kurių dėka įtikėjote ir
kurie tarnavo, kiek Viešpats kiekvienam skyrė. Aš sodinau, Apolas
laistė, o Dievas augino. Todėl
nieko nereiškia nei sodintojas, nei
laistytojas, bet Dievas – augintojas.
Kas sodina ir kas laisto, yra viena,
ir kiekvienas gaus savąjį užmokestį
pagal savo triūsą /1Kor 3, 5-8/.
Todėl pasitikėkime Dievu ir darykime tai, ką privalome daryti.
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Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia
jau turi naujai kadencijai Sinodo patvirtiną
vadovybę
Lietuvos evangelikų reformatų
Bažnyčia – jau 459 metus Lietuvoje
veikianti institucija. Jos valdymas
yra presbiterinis-sinodinis, todėl ši
Bažnyčia yra viena seniausių Lietuvos bendruomenių, naudojanti
demokratinę savivaldos formą. Aukščiausias bendrijos savivaldos organas
– Sinodas – susirenka bent kartą per
metus ir priima svarbiausius Bažnyčiai sprendimus: vadovų paskyrimus,
dvasininkų misijas, bažnytinės teisės
aktus: kanonus ir memorialus.
Sinodą sudaro Sinodo neribotam
laikui ordinuoti dvasininkai ir Sinodo pašaukti pasaulietinius darbus
dirbantys tikintieji – Sinodo pasaulietiniai kuratoriai bei vienerių metų
kadencijai išrinkti parapijų delegatai.
Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas susirinko Biržuose birželio 24
dieną į 2016 metų eilinį suvažiavimą,
kuris prasidėjo vakaro pamaldomis.
Po jų Biržų evangelikų reformatų
parapijos namuose susirinkę tikintieji prisiminė penkerių metų senumo
įvykius, kuomet, tuoj po sinodinių
pamaldų, piktos valios asmenys pabandė sutrikdyti Sinodo suvažiavimą
bei užimti bažnyčios pastatą. Buvo
skleidžiama evangelikus reformatus
žeidžianti informacija apie suskilusią
reformatų bažnyčią apie tai, jog į ją
neįleidžiami tikintieji. Tuo pat metu
tie patys asmenys, siekę užimti bažnyčios pastatą Biržuose, pusvelčiui
pardavinėjo evangelikų reformatų
bažnytinį turtą Vilniuje. Biržų ir
kitų Lietuvos evangelikų reformatų
parapijų tikintieji bažnyčią saugojo
beveik tris mėnesius, budėdami joje
dieną ir naktį. Bažnyčia inicijavo
teisinius procesus, kuriais buvo areštuotas jau parduotas turtas Vilniuje,
patraukti atsakomybėn įtariamieji
asmenys, jiems pradėta baudžiamoji
byla. Per penkerius prabėgusius
metus daug kas pasikeitė. Šiandien
pasaką apie „suskilusią reformatų
bažnyčią“ tik teismuose tebeseka
įtariami bažnytinio turto grobstymu

Algimantas Kvedaravičius ir Dalia
Liaukevičienė…
Šeštadienį, birželio 25 dieną,
į bažnyčią susirinko dvasininkai,
kuratoriai ir delegatai bei svečiai.
Pirmąją Sinodo sesiją atidarė Lietuvos evangelikų reformatų gen.
superintendentas kun. Tomas Šernas.
Sinodo mandatų komisijai pranešus
apie atvykusią absoliučią daugumą
Sinodo sprendžiamojo balso teisę
turinčių dalyvių, Sinodas pradėjo
darbą. Buvo išrinkta 2016 metų
Sinodo vadovybė. Į Sinodo direktoriaus pareigas pirmą kartą Sinodų
istorijoje buvo išrinkta moteris, Sinodo kuratorė dr. Renata Bareikienė.
Sinodo cenzoriumi – kun. Rimas
Mikalauskas bei sekretoriumi – kun.
Raimondas Stankevičius. Sinodo
vicedirektoriaus pareigas eina generalinis superintendentas. Po Sinodo
vadovybės rinkimų Sinodą sveikino
svečiai, atvykę iš broliškų Lietuvos ir
užsienio evangelinių Bažnyčių. Liuteronų vyskupo Mindaugo Sabučio
sveikinimą perskaitė kun. Reinholdas
Moras, atvykęs iš Klaipėdos, Krikščionių bendrijos Tikėjimo žodis vardu
Sinodą pasveikino šios bendrijos
vyriausiasis dvasininkas Gabrielius
Lukošius. Sveikinimus nuo Amerikos jungtinės reformatų presbiterionų
Bažnyčios perdavė šios Bažnyčios
kunigas Neal Mathias. Po Bažnyčių

atstovų sveikinimų, Sinodą pasveikino Lietuvos Respublikos Teisingumo
ministras Juozas Bernatonis, kuris
kartu atvežė ir Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Algirdo
Butkevičiaus pasveikinimą. Jo tekstą
perskaitė Biržų-Kupiškio apygardoje
išrinktas Seimo narys Aleksandras
Zeltinis, taip pat perdavęs ir Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto bei
Lietuvos socialdemokratų partijos
frakcijos Seime seniūnės Irenos
Šiaulienės sveikinimo žodžius.
Pasidžiaugė, jog jos pastangų dėka
ateinantieji 2017 metai Seime buvo
patvirtinti Reformacijos paminėjimo
metais. Savo ruožtu, atsakydamas
į valstybės aukštų svečių pasveikinimus, gen. superintendentas kun.
Tomas Šernas padėkojo Teisingumo
ministrui ir Seimo nariui Aleksandrui
Zeltiniui, pabrėždamas, jog jokia
kita vyriausybė taip konstruktyviai
ir geranoriškai nebendradarbiavo,
sprendžiant Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai opius klausimus.
Šios socialdemokratų vadovaujamos
vyriausybės kadencijos metu buvo
sudaryti bendradarbiavimo susitarimai su Krašto apsaugos, Sveikatos
ir netrukus su Vidaus reikalų ministerijomis, ruošiamas susitarimas
su Vyriausybe. Kitose, ankstesnėse
vyriausybėse, pasitaikydavo geros
valios asmenų, tačiau šioje social-

Sinodo prezidiumas
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JAV presbiterionų kun. Neal Mathias su žmona Anne Mathias,
misionierius kun. Frank van Dalen su žmona Emili

demokratų vadovaujamoje vyriausybėje yra darbais įrodyta pagarba ir
dėmesys Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios interesams, išspręsti
ir sprendžiami keletą dešimtmečių
vilkinti Bažnyčiai svarbūs klausimai.
Bažnyčios vadovybė turi vilčių, jog
ši vyriausybė bus pajėgi išspręsti
sovietmečiu nusavintų evangelikų
reformatų bažnyčių Kaune ir Kėdainiuose klausimą, jas sugrąžinant
teisėtam savininkui – Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui.
Sinodą raštu pasveikino Vokietijos
Lipės krašto Bažnyčios vadovybė,
Lietuvių evangelikų reformatų Bažnyčios JAV Kolegijos vadovai kun.
diakonė Erika Brooks ir dr. Paulius
Slavėnas. Taip pat raštu sveikino
Sinodo kuratoriai dėl ligos ar kitų
aplinkybių negalėję atvykti ir dalyvauti Sinode: kun. dr. Kęstutis Daugirdas, kun. Tomas Sakas, ilgametis
Sinodo direktorius kuratorius Donatas Balčiauskas, kuratorė ir garbės
kuratorė Aleksandra Balčiauskienė,
kiti kunigai ir kuratoriai.
Išklausęs sveikinimus, Sinodas
patvirtino savo suvažiavimo darbotvarkę ir pradėjo darbą. Per penkias
sesijas Sinodas priėmė 22 bažnytinės
teisės aktus ir priminimus, kurie įregistruoti 19 kanonų ir 13 memorialų
įrašais.
Svarbiausi šių metų Sinodo nutarimai: išrinktas ateinančiai trejų
(2016-2019) metų kadencijai Lietuvos evangelikų reformatų generalinis
superintendentas. Juo vėl tapo kun.
Tomas Šernas, o jo pavaduotojo –

vicesuperintendento pareigas eis kun.
Raimondas Stankevičius.
Išrinkta naujos sudėties Lietuvos
evangelikų reformatų Konsistorija.
Į ją išrinkti: prezidentu –kuratorius
Nerijus Krikščikas (Vilnius), viceprezidentu – kun. Rimas Mikalauskas
(Biržai), pasaulietiniais nariais – kuratorius Petras Romualdas Puodžiūnas (Panevėžys), kuratorė Danguolė
Kairienė (Biržai), kuratorius Holger
Lahayne (Šiauliai), kun. Tomas
Šernas (Vilnius), kun. Raimondas
Stankevičius (Vilnius) ir kun. Sigita
Veinzierl (Nemunėlio Radviliškis).
Išrinkta Sinodo revizijos komisija: krt. Giedrius Vaitiekūnas, Rita
Daugienė, Danguolė Juršienė, Dalė
Žylienė ir Vyda Gasiūnienė.
Sinodas pritarė susitarimams dėl
bendradarbiavimo su Lipės krašto
Bažnyčia ir Krikščionių bažnyčių
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 sutarimo dėl išteisinimo
doktrinos. Patvirtino vadovybių ir
komisijų pranešimus, diakonijos
įstaigų ataskaitas, patvirtino vaikų
namų Vaiko užuovėja ateinančių

Sinodą sveikina Teisingumo ministras
Juozas Bernatonis

metų veiklos planus. Priėmė kitus
sprendimus: dėl bažnytinio turto
administravimo, patvirtino kan. V2007 Dvasinės tarnystės nuostatų
papildymą, kuriuo išskyrė katechetą, t.y. bažnyčios tarnautoją Žodžio
mokyme, ir diakoną – bažnytinį
tarnautoją gailestingumo ir ūkiniuose
surinkimo patarnavimuose.
Kitų metų eilinis Sinodo suvažiavimas vyks 2017 metų birželio 24–25
dienomis, vieta – Biržų evangelikų
reformatų bažnyčia.
Sinodas eilinio 2016 metų suvažiavimo darbą pabaigė sekmadienio
iškilmingomis pamaldomis, švęsdamas Viešpaties Vakarienę, ir paskelbė
priimtus Sinodo aktus. Po pamaldų
visi buvo pakviesti į parapijos kiemelį agapei.
Sinodas dėkoja Biržų evangelikų

2016 m. Sinodo direktorė
krt. R. Bareikienė ir Konsistorijos
prezidentas krt. N. Krikščikas
nukelta į 4 p.
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atkelta iš 3 p.

Europos Reformacijos
žemėlapis, apjungiantis 67
miestų istorines vietoves
devyniolikoje šalių

Sinode priimtus Kanonus skelbia
Sinodo sekretorius
kun. R. Stankevičius

reformatų parapijai – Sinodo organizaciniam vadovui, rėmėjams: uždarai akcinei bendrovei Rinkuškiai,
paaukojusiems geriamo vandens,
uždarai akcinei bendrovei Biržų duona, vaišinusiems Sinodo dalyvius ir
svečius biržietiškais kepiniais, Biržų
muziejui Sėla už galimybę po pietų
keliose sesijose posėdžiauti kunigaikščių Radvilų tėvonijos tvirtovėje – modernioje Arsenalo salėje bei
informaciniam rėmėjui – laikraščio
Biržiečių žodis redakcijai.
InfoRef.LT

Europos Reformacijos žemėlapiu pavadintas 500-ųjų Reformacijos
metinių šventimas prasidės 2016 m.
lapkričio mėn. Ženevoje ir tęsis iki
2017 m. gegužės bei persikels į kitas
Reformacijai reikšmingas vietoves.
Šventimas vyks devyniolikos
šalių 67-iuose miestuose, jo metu
parodos sunkvežimis – taip vadinama kilnojama paroda – keliaus per
įvairius turo Europoje punktus, taip
praturtindamas vietinius renginius.
Turas per Europą startuos lapkričio 3 d. Ženevoje, Jono Kalvino
mieste, kuriame šiandien yra Pasaulinės Bažnyčių Tarybos (WCC)
centrinė būstinė. Programa, kurią parengė vietinė darbinė grupė, apjungia
seminarus, diskusijų apie taiką klubą
ir skaitmenizuotą parodą.
Kun. Dr. Emmanuel’is Fuchs’as,
Protestantų Bažnyčios Ženevoje
prezidentas, sako: Mums didelė
garbė Ženevos Protestantų Bažnyčioje (kartu su Pasauline Bažnyčių
Taryba, Reformacijos muziejumi ir
Šveicarijos Protestantų Bažnyčių Federacija) pradėti šį Europos turą per
Reformacijos miestus. Be abejonės,
Ženeva yra pagrindinis Reformacijos
miestas, – papildė Fuchs’as. Šis turo
Ženevos etapas duoda mums galimybę, nekalbant jau apie jo istorinį
aspektą, pabrėžti Ženevos atvirą,
ekumeninį ir daugiakultūrinį charakterį. Tam tikra Ženevos dvasia, Reformacijos produktas, yra persmelkusi
mūsų miestą ir už bažnyčių ribų.
Fuchs’as daro išvadą: Taigi,
turtinga, įvairiapusiška programa
skirta ne tik Bažnyčių draugams,
bet ir visiems gyventojams, praeiviams, kurie susidomės šia švente ir
turės galimybę švęsti kartu su mūsų
imigrantų bendruomenėmis, taip pat
tai bus puiki galimybė susitikti mūsų
jauniems įvairių religijų atstovams
bei keistis nuomonėmis, arba net
ištisoms šeimoms stebėti lėlių teatrą.

Mes tikimės pamatyti jus Reformacijos sunkvežimyje.
Turo kulminacija bus centrinėje
Vokietijoje, kilnojamos parodos galutinėje sustojimo vietoje Vittenberge,
Pasaulinės Reformacijos parodos,
pavadintos Laisvės vartai, metu. Čia
vasarą Bažnyčios iš viso pasaulio ir
pasauliečiai parodų rengėjai pristatys
savo veiklą, iliustruodami, ką Reformacija davė ir ką ji vis dar reiškia
šiandien.
Bus aplankyti miestai Nyderlanduose ir Vengrijoje, Slovėnijoje ir
Airijoje, taip pat Roma, Augsburgas,
Wormsas ir Eisenachas, kuris yra
garsus savo Vartburgo pilimi.
Kilnojamos parodos ir vietinių
pristatymų dėka kiekvieno sustojimo metu labai ryškiai atgis praeities
įvykiai. Asmeniniai pasakojimai
sutvirtins šiuolaikinio Reformacijos
požiūrio liudijimą. Taip kiekvieno
sustojimo metu bus pasiunčiamas
atminimo ženklas kulminacinei parodai Vitenberge.
Reformacija turėjo didelę įtaką
Šveicarijos, kaip šalies, susiformavimui ir plėtojimuisi, ir ne tik per
didėjančią miestų įtaką, – pareiškė
kun. Serge Fornerod’as, Šveicarijos
Protestantų Bažnyčių Federacijos
Reformacijos projekto koordinatorius.
Vitenberge Vokietijos Evangelikų
Bažnyčios (EKD) vadovai šventę pavadino Reformacijos vasara 2017 , ir
tikisi čia pritraukti šimtus tūkstančių
lankytojų pasimelsti Elbės krantinėse. Vitenberge planuojama surengti ir
jaunimo stovyklą 20-čiai tūkstančių
paauglių, kurie jau laukia galimybės
praleisti joje savaitę.
Padarykime Reformacijos metines 2017-aisiais dideliu Kristaus festivaliu – kaip mūsų tikėjimo ir vilties
dėl geresnio pasaulio paliudijimą!
– entuziastingai paskelbė prof. dr.
Heinrich Bedford-Strohm’as, EKD
Tarybos pirmininkas.
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Vis dar aidinti Reformacija
Reformacijos tradicijos Bažnyčios 1517 metų spalio 31-ą dieną
laiko Reformacijos pradžios data. Tą
dieną Martynas Liuteris Vitenberge
prie Visų Šventųjų bažnyčios durų
prikalė savo 95 tezes, kritikuodamas
indulgencijų pardavinėjimą ir su šia
praktika susijusį klierikų piktnaudžiavimą.
Pagrindų sudrebinimas, kuris nuaidėjo prieš 500 metų iš Vitenbergo,
Ciuricho, Ženevos ir daugelio kitų
vietų, pakeitė socialinių santykių
Europoje vaizdą. Šis judėjimas persikėlė ir į kitus kontinentus, įtakodamas
ištisas kultūras ir regionus.

Pasaulinės Liuteronų Federacijos
ekumeninių santykių sekretorė kun.
Anne Burghardt komentuoja: Per
penkis šimtus metų nuo savo pradžios
Reformacija tapo tikru pasauliniu
‘piliečiu’. Ji yra policentriška ir turi
daug įvairių išraiškų visame pasaulyje. 500-sios Reformacijos metinės
suteikia progą patyrinėti jos įvairias
išraiškas ir paklausti, ar reikalingos
ir kur reformos Bažnyčiose šiandien.
PBT generalinis sekretorius kun.
dr. Olav Fykse Tveit’as sako: Didžiulė prasmė yra tiek švęsti, tiek sutikti
šiandienos iššūkius visame pasaulyje
Reformacijos paveldo šviesoje.

Jis prideda: Mes galime pasikeisti, sutelkdami dėmesį kitų poreikiams,
konkrečiai, tų, kuriems reikia daugiau dėmesio siekiant teisingumo ir
taikos. Taip geriausios Reformacijos
vertybės gali tapti gyva realybe
šiandien.
European Reformation
Roadmap launch Lutheran
World Feredation, Celebrating
Reformation 2017
2016 m. gegužės 31 d.
Iš anglų kalbos išvertė
dr. Povilas Jašinskas

Ganytojišką globą pareigūnams
suteiks ir evangelikai reformatai
Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas pasirašė šalių susitarimą dėl vidaus reikalų statutinėse
įstaigose tarnaujančių evangelikų reformatų sielovados.
Šiame bendradarbiavime matome didžiulę vertę ir prasmę. Dažnai
kalbame apie visuomenės bėdas, bet
turime pripažinti, kad ir mūsų sistemoje pasitaiko problemų, kurias,
deja, pastebime per vėlai. Esame

dėkingi, kad evangelikų reformatų kunigai prisidės prie pagalbos
kluptelėjusiam ir padės sustiprinti
pareigūnų dvasią, – antradienį įvykusio susitikimo metu sakė ministras
T. Žilinskas.

Ministras taip pat pakvietė Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios
atstovus dalyvauti bendruose projektuose, padedant smurto artimoje
aplinkoje ir prekybos žmonėmis
aukoms.
Evangelikų reformatų kunigai,
vykdydami ganytojišką veiklą statutinėse įstaigose, laikysis tų pačių
principų kaip ir katalikų kunigai
kapelionai, kurie rūpinasi policijoje,
pasienyje ar Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje tarnaujančių pareigūnų
sielovada, t. y. – su kiekviena įstaiga
bus suderintas sielovados poreikis,
bendradarbiavimo apimtis, tikslai
ir trukmė.
Pagal susitarimą, generalinis
superintendentas skirs evangelikų
kapelionato vadovą – vyriausiąjį kapelioną, o šis – kapelionus statutinėse
vidaus reikalų sistemos įstaigose.
Bendradarbiavimo susitarimą
dėl statutinių įstaigų pareigūnų sielovados Vidaus reikalų ministerija
praėjusią savaitę pasirašė su Lietuvos
Vyskupų Konferencija.

Vidaus reikalų ministro T. Žilinsko ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios
generalinio superintendento kun. Tomo Šerno susitikimas

Perspausdinta iš www.vrm.lt
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Latvijos Liuteronų Bažnyčia atmetė
moterų ordinaciją
Latvijos Evangelikų Liuteronų
Bažnyčios sinodas 2016 m. birželio 3 d. pakeitė Bažnyčios statutą,
oficialiai įvardindamas, kad tik
vyriškos lyties kandidatai gali būti
ordinuojami į kunigus. Bažnyčios
įstatymo pataisoms reikėjo 75 proc.
visų sinodo dalyvių pritarimo. Už šį
sprendimą balsavo 77 proc. sinodalų:
201 – už, 59 – prieš, 22 – susilaikė.
Iki šiol galiojusiame Bažnyčios
statute buvo deklaruojama, kad pagal
Latvijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios nuostatus kiekvienas Dievo
pašauktas ir teologinį išsilavinimą
įgijęs kandidatas gali siekti ordinacijos. Sinodalų sprendimu naujasis
šventąją tarnystę liečiantis statuto
paragrafas skelbia, kad ordinacijos
gali siekti tik Dievo pašauktas ir
teologinį išsilavinimą įgijęs vyriškos
lyties kandidatas.
Bažnyčios statuto pokyčiai iš
esmės nekeičia Latvijos Bažnyčios
požiūrio į šventąją tarnystę, nes
moterų ordinaciją Latvijos Bažnyčia

sustabdė dar 1993 m., kuomet jos
arkivyskupu buvo išrinktas Jānis
Vanags. Statuto pataisomis Bažnyčia
išsklaidė labiau liberalių krikščionių
viltis, kad moterų ordinacija buvo
sustabdyta tik laikinai, jog keičiantis
Latvijos krikščionybės kultūriniam
ir socialiniam kontekstui Bažnyčia
ilgainiui keis savo nuostatą šventosios tarnystės atžvilgiu.
Nepasitenkinimą sinodo sprendimu išreiškė Išeivijos Latvijos
Liuteronų Bažnyčia, kuri moteris
ordinuoja daugiau nei keturis dešimtmečius. Pastaroji dar 2008 m. kunigę
Jāną Jērumą-Grīnbergą konsekravo
vyskupės tarnystei Liuteronų Bažnyčiai Jungtinėje Karalystėje. 2014 m.
Latvijos Išeivijos Bažnyčios sinodo
sprendimu į pensiją išėjusio arkivyskupo Elmāro Ernsto Rozīčio vietą
taip pat užėmė moteris. Bažnyčios
arkivyskupe tapo išrinkta ir 2015
m. konsekruota JAV latvių kilmės
liuteronų kunigė Lauma Lagzdins
Zušēvica.

Santykiai tarp abiejų Latvijos
Bažnyčių paūmėjo 2014 m., kuomet
tuometinis Latvijos išeivių arkivyskupas E. Rozītis į kuniges Anglikonų
bažnyčios patalpose susibūrusiai
Rygos evangeliškai parapijai (Rīgas
evaņģēliskā draudze) ordinavo Ievą
Puriņą. Praėjus dviems dienoms po
šiuometinio sinodo, Vokietijoje gimęs ir ordinuotas liberalių pažiūrų
kun. Mārtiņš Urdzė pareiškė, kad jo
administruojama Liepojos Kryžiaus
parapija (Liepājas Krusta ev. lut.
draudze) dėl „moterims nepalankaus“ sprendimo pasitraukia iš Latvijos Liuteronų Bažnyčios sudėties
ir prisijungia prie Latvijos Išeivijos
Bažnyčios. Šiais veiksmais latvių
Išeivijos Bažnyčia viešai demonstruoja pradedanti misijinę veiklą
Latvijos Respublikos teritorijoje.
Kun. dr. Darius Petkūnas
2016 m. birželio 12 d.
Perspausdinta iš
www.liuteronai.lt

Europos Reformuotų Bažnyčių Konferencija
De Glinde
Gegužės 24-27 dienomis De
Glinde, Olandijoje, vyko Europos
Reformuotų Bažnyčių Konferencijos
(EuCRC – The European Conference
of Reformed Churches) suvažiavimas, į kurį Olandijos ir Anglijos
Reformatų Bažnyčių rekomenduota
stebėtojų teisėmis buvo pakviesta
Lietuvos Evangelikų Reformatų
Bažnyčia. Jai atstovavo Biržų klebonas kun. Rimas Mikalauskas, tada
dar einantis vicesuperintendento
pareigas. Jam teko trumpai nušviesti
mūsų Bažnyčios istoriją: praeitį ir
dabarties įvykius.
Europos Reformuotų Bažnyčių
Konferencija yra regioninė konferencija, priklausanti Tarptautinei
Reformuotų Bažnyčių Konferencijai
(ICRC – International Conference
of Reformed Churche). Jau įvyko
penki Europos Reformuotų Bažnyčių

Konferencijos suvažiavimai: 2008
metais Soeste, Vokietija, 2010 m.
Edinburge, Škotija, 2012 m. Kijeve,
Ukraina, 2014 m. Kardife, Jungtinė
Karalystė (Velsas) ir šiais – De Glinde, Olandija.
„V.r.ž. “ inf.

De Glindo reformatų bažnyčia
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Levandų uoste –
vilniečių reformatų vasaros šventė
Birželio 20 d. Levandų uoste
(Šalčininkų r.) vyko jau tradicine
tapusi Vilniaus evangelikų reformatų
parapijos vasaros šventė.
Po pamaldų virtinė automobilių
nuo bažnyčios pasuko Buikų kaimo
link, pas svetinguosius parapijiečius
Arlauskus, kur jau per dešimt metų
vieną vasaros popietę suvažiuoja Vilniaus reformatai pasimėgauti Merkio
upės pakrantės gamta ir teikiama
vėsa, paklausyti paukščių čiulbesio
bei pasigrožėti Aurelijos auginamomis levandomis. Šiais metais akis
džiugino ir rugiagėlių mėlis. Apžiūrėję ūkį, sočiai pavalgę, gėrėjomės
improvizuotu koncertu.
Muzikinius kūrinius, akompanuojant žmonai Birutei, atliko Henrikas Barauskas, lietuvių liaudies dainas dainavo dr. Renata Bareikienė,
improvizacijas gitara grojo Levandų
uosto kapitonas Danas Arlauskas.
Pastarasis tądien puikiai atliko ir
vyriausiojo kepėjo pareigas – iš 72
kiaušinių, puspaltės lašinių ir kelių
kilogramų svogūnų iškepė nuostabią
kiaušinienę, kurią su dideliu malonumu kirto net ir tie, kurie manė esą
alergiški kiaušiniams... Danas ištisus
metus tobulino savo grojimo techniką ir …. kiaušinienės receptūrą.

Pasak sužavėtų šventės dalyvių, dar
reiktų gerai pagalvoti, kurioje srityje
jis pasiekė šaunesnių rezultatų…
Skambiai ir sutartinai vasaros
stovyklose išmoktas giesmes dainavo
susibūręs jaunimas, jiems talkino
Rasa Žilytė-Šernienė – ir akompanuodama, ir drąsindama. Gaila,
tą popietę į Buikų Levandų uostą
neatvažiavo Olga Viederienė, kuri
visada rasdavo tinkamų šiai vasaros
šventei posmų. Taip pat šventės dalyviai pasigedo ir Aro Juršio, kuris
irgi turėdavo įdomių humoristinių
eilėraščių savo užrašų knygelėje.

Po koncerto jaunimas išbandė
Merkio gaivą, o vyresnieji dalinosi mintimis apie ką tik praūžusią
Kultūros naktį, artėjantį Sinodą ir
planus, susijusius su 2017-aisiais,
Reformacijos metais.
Tiems, kurie dėl vienokių ar
kitokių priežasčių nepavyko savo
dienotvarkėse rasti laiko pasibūti su
tikėjimo broliais ir sesėmis, tenka
apgailestauti ir jau kitais metais
pasistengti nebepraleisti tokios nuostabios šventės!
„V.r.ž“ inf.

Birželio 24-oji – Joninės. Šv. Jono Krikštytojo gimimas
Per Jonines vis prisimenu, kad
natų pavadinimai – Do [Ut], Re, Mi,
Fa, Sol, La, Si – tai Jono Krikštytojo garbei sukurto liturginio himno
lotynų kalba pirmi pirmo posmelio
septynių eilučių skiemenys.
Jonas Krikštytojas – Aukščiausiojo pranašas (žr. jo tėvo Zacharijo
giesmę), sakęs: Jam skirta augti, o
man – mažėti. Štai nuo Joninių pusmetį gražiai ir trumpėja dienos, o nuo
Kristaus gimimo šventės vėl kasdien
daugėja šviesos.
Iš Vilmos Sabutienės tinklalapio
www.kasdienybe.lt

Tarp gimusių iš moters nėra buvę didesnio už Joną, bet ir mažiausiasis Dievo karalystėje didesnis už jį (iš Evangelijos pagal Luką).
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Giesmių šventė Katyčiuose
Pirmoji Giesmių šventė įvyko
dar prieškaryje – 1933 m. birželio 25
d. Biržuose, po Lietuvos evangelikų
reformatų Bažnyčios Sinodo, antroji –
1938 m. rugsėjo 17 d., šventinant Tauragės ev. liuteronų bažnyčios bokštą,
o trečioji – po 50 metų, ne tik po karo,
bet jau prasidėjus Atgimimui, taip pat
Tauragės ev. liuteronų bažnyčioje.
1994 m. rugsėjo 13 d., norint
atgaivinti Giesmių švenčių tradiciją, buvo surengta Giesmių šventė
Plikiuose kaip pirmojo giedojimo
seminaro Nidoje baigiamasis koncertas, kurį organizavo kantorius
iš Vokietijos Frieder Gutowski.
O nuo 1996 m. Giesmių šventės
vyksta tradiciškai kasmet vis kitoje
Lietuvos evangeliškoje bažnyčioje:
Juodkrantės, Kelmės, Klaipėdos,
Kretingos, Marijampolės, Tauragės,
Rusnės, Šilutės, Vilniaus ir Žeimelio
liuteronų bei Biržų ir Kėdainių reformatų. Bet Katyčiuose – tik šiais
metais, ir čia pirmoji Giesmių šventė
įvyko birželio 4 d. bažnyčioje, kurią
tarybų valdžia 1955 m. nacionalizavo ir, kaip ir Vilniaus reformatų,
norėjo paversti kino teatru. Tačiau
Katyčių gyventojai boikotavo naująjį
kultūros židinį, nėjo žiūrėti filmų,
nelankė kitų organizuojamų renginių.
Nepasiekęs norimo rezultato, partijos

komitetas 1958 m. bažnyčią grąžino
tikintiesiems. Evangelikų liuteronų
bendruomenė ją pamažu atstatė.
Kapitaliai restauruota bažnyčia pašventinta 1994 m. gegužės 28 d., o
2014 m., minint bažnyčios 280 metų
jubiliejų (Katyčių bažnyčios dabartinis pastatas pašventintas 1734 m.),
joje sugaudė nauji vargonai.
1994 metais, šventinant atstatytą
Katyčių bažnyčią, vyskupas Jonas
Kalvanas vyresn. (1914-1995) pasodino Atminimo ąžuoliuką, kuris
dabar jau išaugo į galingą ąžuolą.
Jo pavėsyje išsiteko net keli į šventę
atvykę chorai, kai sustojome priešais
bažnyčią pasodinti šių metų Giesmių
šventės ąžuoliuko – amžinybės ir
stiprybės simbolio. Jį sodino LELB
vyskupas Mindaugas Sabutis, ilgametis Katyčių parapijos kunigas Liudvikas Fetingis, dabartinis parapijos
kunigas Valdas Miliauskas ir Katyčių
seniūnas Jonas Lukošaitis, giedant į
šventę atvykusiems iš Vilniaus, Tauragės, Jurbarko, Klaipėdos, Šilutės,
Pagėgių chorams bei griežiant Šilutės
pučiamųjų instrumentų ansambliui
Pamario Brass Reformacijos himną
Tvirčiausia apsaugos pilis yra mums
Viešpats Dievas.
Pučiamųjų ansamblis Pamario
Brass, vadovaujamas Gražvydo

Railos, jau ne pirmi metai talkina
Giesmių šventėse, akompanuodamas giesmėms, savo muzikiniais
intarpais papuošdamas šventę .
Sodinant ąžuoliuką, kun. Valdas
Miliauskas dalyvius kvietė nepamiršti, kada ir kaip sodiname šį mažąjį
medelį, kaip kad žmonės iki šiol
mena, kaip sodino didįjį – vyskupo
Jono Kalvano vyresn.– ąžuolą.
Vyskupas M. Sabutis sakė, kad
Dievas yra malonus ir didis, Jis gina
savo Bažnyčią. Prieš 500 metų M.
Liuterio pradėta Reformacija greitai
pasiekė Lietuvą. Tad reikia dėkoti
Dievui, kad Evangelija atėjo pas mus.
Kvietė važiuojant pro šalį užsukti,
aplankyti ąžuolus, parodyti vaikams.
Kun. Liudvikas Fetingis prisiminė, kaip atrodė Katyčių bažnyčia, kai
jis čia kunigavo, prisiminė tuometinį
bažnyčios chorą. Visiems choristams
labai svarbi buvo giesmė, ji greičiausiai paliečia žmogaus širdį. Kunigas
linkėjo choristams, kurie giedojo
prieš daugelį metų ir toliau giedoti.
Jis sakė: tegu jus lydi giesmė per visą
gyvenimą, tegu kiekvienas giedotojas
per giesmę skelbia Evangeliją, kad ji
ateitų į žmogaus širdį, – ir užbaigė
giesmės žodžiais: ir aš giedosiu kiek
galėsiu, nes aš krikščionis negiedoti
negaliu…

9

Katyčių bažnyčia

Po vyskupo M. Sabučio pasakytos maldos ir Šilutės pučiamųjų
ansamblio sugroto kūrinio, seniūnas
Jonas Lukošaitis padėko, kad Giesmių šventė aplankė Katyčius, ir pasveikino visus Su Švente!, palinkėjo
dalyviams, jų vaikams, jų namams
stiprybės.
Po ąžuoliuko sodinimo, Šventė
persikėlė į bažnyčią. Tradiciškai visi
dalyviai, LEBMS pirmininkei Laurai
Matuzaitei-Kairienei diriguojant, pagiedojo Šventas, šventas, šventas. Po
to Šventės vairą perėmė pavaduotoja
Daiva Galinaitienė.
Evangeliškų bažnyčių Giesmių
šventę pradėjo svečio teisėmis dalyvaujantis Šilutės kultūros centro
kamerinis choras „Vox Libri“, vadovaujamas Rasos Golubovskienės.
Po jų – Vilniaus jungtinis reformatų
„Giesmės“ ir „Pagirių dainorių“ choras, vadovaujamas choro vadovės ir
dirigentės Janinos Pamarnackienės.
Solo partijas atliko dr. Austėja Nakienė (sopranas) ir Valdas Striužas (bosas), akompanavo Jurgita Umaraitė.
Vilniečius keitė Pagėgių ir Šilutės
ev. liuteronų parapijų jungtinis choras,
jam dirigavo Šilutės choro vadovas
Valteris Matulis. Chorų pasirodymus
pertraukė fleitininkas, Muzikos akademijos studentas Vytautas Oškinis,
atlikdamas labai įdomų latvių kompozitoriaus P. Vasko kūrinį.
Vilniaus ev. liuteronų parapijos
choras, vadovaujamas Astos Saldukienės, prie altoriaus pagiedojo porą
giesmių, o po kelių chorų pasirodymų, ant viškų, prie vargonų atliko
didelės apimties, sudėtingą 6 dalių
D. Buxtehudes kantatą Alles was ihr
tut, das tut im Namen Jesu (vargonavo

Renata Moraitė-Kreimerė, fleita grojo
Vytautas Oškinis, solo Marija Paliokaitė). Vilniaus ev. liuteronų parapijos
choras šiais metais labai sustiprėjęs,
išaugęs ne tiek apimtimi, kiek muzikiniu lygiu. Kovo mėnesį choras
vilniečius nudžiugino ir nustebino
kartu su norvegų choru, orkestru ir
solistais paruošęs ir Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje atlikęs sudėtingas,
ne kiekvienam įkandamas J. S. Bacho
Jono pasijas, kurios buvo transliuotos
per Lietuvos TV. Keletas vilniečių
choristų šį kūrinį buvo nuvykę pakartoti Norvegijoje su vietos choru.
Kaip visada Giesmių šventėje
dalyvavo ir bažnytines giesmes,
diriguojant vadovei Tatjanai Kalvanienei, giedojo Tauragės Martyno
Mažvydo liuteronų parapijos choras.
Siurprizas buvo vos prieš keturis
mėnesius susikūręs Jurbarko Kristijono Donelaičio liuteronų parapijos choras, suburtas energingosios LEBMS
pirmininkės Lauros MatuzaitėsKairienės. Po 90 metų, per Velykas,
naujai pastatytoje Jurbarko liuteronų
bažnyčioje vėl giedojo savas choras.
Jaunų giesmininkų choras liepos mėn.
ruošiasi kartu su giedojimo ir vargonavimo seminaro dalyviais, kurie šiais
metais renkasi Jurbarke, išmokti J.
Haidno Mažąsias mišias (Missa brevis Sancti Johannis de Deo) ir vykti
į lietuvių-vokiečių chorinės muzikos
seminaro tęsinį Vokietijoje.
Šių metų Giesmių šventės chorų
pasirodymus užbaigė Klaipėdos ev.
liuteronų parapijos choras, vadovaujamas Ingos Pakalniškienės, kuri pati
pagiedojo ir solo partiją kompozitorės
Daivos Palionienės giesmėje Susijunkime. D. Palionienės giesmės dažnai

skamba Evangeliškos bažnytinės
muzikos sandraugos organizuojamose šventėse. Šių metų Giesmių
giesmelėje net keli jaunųjų atlikėjų
kolektyvai džiugino klausytojus
įdomiais, šiuolaikiškais kūriniais…
net nežinodami, kad tai – Naujosios
Akmenės Evangelikų bažnyčios šlovinimo grupės vadovės, tos bažnyčios
pastoriaus Mindaugo Palionio žmonos, profesionalios muzikės giesmės
– maldos. Mūsų reformatų jaunimo,
vaikų stovyklų savotišku himnu yra
tapusi giesmė Aš – kaip žalias medis…
Dažnai giedamos ir Aš negaliu tylėt,
Nors Tavęs nematau ir kt. D. Palionienė yra išleidusi solinį diską Ilgesys,
kuriame beveik visų giesmių muzikos
ir žodžių autorė ji pati.
Šventė buvo užbaigta jungtinio
choro giesmėmis: Liudviko van
Bethoveno Padangės giria, šiais
metais chorams nauja Valdove didis
(melodija – Švedijos, harmonizuota
praeitų metų chorinio giedojimo seminaro vadovo Hermano Feisto) bei
tradicine bažnytine giesme Taigi imk
mano ranką. Dirigavo šventės meno
vadovė, LEBMS pirmininkė Laura
Matuzaitė-Kairienė, kuriai reiktų
būti dėkingiems visiems Lietuvos
evangeliškų Bažnyčių vadovams. Jos
entuziazmo, energijos dėka palaikoma evangeliška bažnytinė muzika,
platinamos giesmės, buriami jaunimo, vaikų kolektyvai, jiems diegiama
meilė giesmei, per kurią skelbiama
Evangelijos žinia.
Norėtųsi palinkėti kolektyvams
išlaikyti tradicinį evangelišką bažnytinį giedojimą, nesistengti nustebinti
sudėtingais kūriniais, augti ne tiek į
gylį, kiek į plotį, pritraukiant daugiau
giesmininkų, nebūtinai pažįstančių
muzikinį raštą.
Po LELB vyskupo Mindaugo
Sabučio palaiminimo, padėkų, gėlių įteikimo visų chorų vadovams,
koncertmeisteriams, solistams, taip
pat šventės organizatorėms Laurai
Matuzaitei-Kairienei bei Daivai
Galinaitienei, atsisveikinta su 25-ąja
Giesmių švente iki kitų metų šventės Kretingoje airių giesmės, harm.
Giunterio Schvarze, žodžiais: ir kol
vėl pasimatysim, te Dievo palaimos
ranka saugo, globoja mus...
D. Gudliauskienė
2016 m. birželio 4 d.
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Birželio pradžia Panevėžio reformatų
parapijoje
Ir vėl atėjo ilgai laukta vasara,
kartais karšta, kartais vėsoka. Lietus
nedžiugina nei mūsų laukų, nei panevėžiečių nuotaikų, tačiau įprastinės,
laukiamos šventės vis tiek ateina:
viena iš jų – Kapų šventė.

Juk gyvenimas – tai kalnas,
į kurį kopi labai ilgai, gal net
sunkiai, o nusileidi gana greitai ir netikėtai (Mopasanas).
Taip mes, Panevėžio reformatai, birželio 12d. 11val. rinkomės
į Ramygalos g. esančias Kristaus
Karaliaus kapines – į Kapų šventę.
Čia mūsų amžinieji kūno namai, į
kuriuos mes visi esame pakeliui.
Diena nebuvo iš gražiųjų, bet nelijo ir tai buvo smagu. Visi susikaupę,
prieš tai aplankę artimųjų kapelius,
ruošėmės pamaldose paminėti šiose
kapinėse besiilsinčiuosius. Susiradome mažiau vėjo prapučiamą vietelę,
laukėme parapijos administratoriaus
kunigo Raimondo Stankevičiaus. Atvyko mūsų vargonininkė bei parapijos
seniūnų valdybos pirmininkas krt.
Petras Romualdas Puodžiūnas ir kt.
Mums patinka kunigo žodžiai,
kuriais jis paprastai primena, kad
kapinės -- tai mūsų būsimoji amžino poilsio vieta, kurią lankys mūsų
jaunoji karta. Turime nuolat galvoti
ir budėti, nes nė vienas nežinome tos
dienos ir valandos, kada ir mus Viešpats pašauks į Amžinybę. Klausėmės
Dievo Žodžio ir kunigo pamokslo
apie Amžinybę, kuriai turime ruoštis
dar būdami gyvi. Maldoje prisiminėme savo tėvelius, brolius, seseris,
giminaičius, kaimynus – dauguma

jų, praleido gyvenimą, tikėdamiesi
dar daug ką nuveikti, ir mirė dar
turėdami vilties. Deja, vilties išsipildymo ne visiems buvo lemta sulaukti,
pritrūko laiko. Todėl, kol gyvi esame,
ne tik džiaukimės tuo, ką turime, bet
susimąstykime ir apie tai, ko ypač
stokojame: gailestingumo, atjautos,
pagarbos bei pagalbos silpnesniems
ir vyresniems, pareigingumo, ryžto,
daug ką atidėliojame vėlesniam laikui.
Sugiedoję paskutinę pamaldų
giesmę, nuvykome į bažnytėlę dalyvauti sekmadieninėse pamaldose.
Kadangi iki pamaldų pradžios dar
buvo laiko, vaišinomės agapėje.
Aptarėme artimesnius planus vasarai:
dalyvavimą Sinode, vaikų stovyklas,
būsimas pamaldas bažnyčioje ir
kapinėse, naujos bažnyčios statybos
reikalus.

Dėkingi esame parapijos seniūnų valdybos pirmininkui krt. P. R.
Puodžiūnui už būsimos bažnyčios
teritorijos priežiūrą.
14 val. visi dar kartą susikaupėme maldai, Dievo Žodžio klausymui,
pamokslo apmąstymui, pagiedojome keletą giesmių ir, pasidžiaugę
maloniu bendravimu, išsiskyrėme
ilgesniam laikui, nes dauguma susitiksime tik liepos mėnesio pamaldose
ir Kapų šventėje.
Jei Dievas laimins mūsų norus ir
planus, tai su kai kuriais bendraminčiais laimingi susitiksime birželio
26–ąją Biržuose ir šlovinsime Viešpatį iškilmingose Sinodo pamaldose.
Iki naujų susitikimų.
Sigita Audickienė
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Jau saldžiai miegok, baigus darbus savo… Jau gana vargai, nūn miegok saldžiai…
360 giesmė, Evangelikų giesmynas

Birželio 4 d. Aknystos pensione mirus literatei, vertėjai, eseistei
Emilijai Irenai Jašinskaitei –
kunigo Povilo Jašinsko dukrai – užuojautos žodžius skiriame broliui Povilui Algimantui
Jašinskui.
Vilniaus ev. reformatų parapijos taryba

11

INFORMACIJA
Birželio 4 d. Katyčiuose tradicinėje
Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės
Muzikos Sandraugos (LEBMS)
ir Lietuvos Evangelikų Liuteronų
Bažnyčios organizuotoje Giesmių
šventėje dalyvavo Vilniaus reformatų
choras Giesmė ir Pagirių choras Pagirių dainoriai, apsijungę į jungtinį
chorą, vadovaujamą abiejų chorų
vadovės ir dirigentės Janinos Pamarnackienės.

Birželio 20 d. Italijos ambasadoje
buvo įteiktas antrojo laipsnio Italijos
žvaigždės ordinas prof. Dainorai
Pociūtei-Abukevičienei už kultūrinių
ir akademinių mainų skatinimą tarp
abiejų šalių.
Apdovanojimą įteikė ir sveikinimo
žodį tarė ambasadorius Stefano
Taliani De Marchio ir Italijos kultūros instituto vadovė Paola Cioni,
vertėjavo ambasadoriaus padėjėja
Lina Limantaitė.
Tai pirmasis tokio aukšto rango
įvertinimas Vilniaus Universiteto
mokslininkui.

Birželio 12 d. ir 19 d. vakarais Vilniaus ev. reformatų bažnyčioje vyko
Vilniaus miesto bažnyčios pamaldos.

Birželio 24-26 d. Biržuose įvyko
Lietuvos evangelikų reformatų eilinis Sinodo suvažiavimas. Sinodo
metu buvo sprendžiami aktualiausi
Bažnyčios klausimai, išrinkta nauja
trejų metų (2016–2019) kadencijai Lietuvos evangelikų reformatų
Konsistorija, perrinktas generalinis
superintendentas.
Sinodo atidarymo pamaldos vyko
penktadienio vakare, Sinodo posėdžiai Biržų bažnyčioje ir Pilies
arsenalo salėje. Sekmadienį iškilmingomis pamaldomis Sinodas
uždarytas.
Rugpjūčio 5-7 d. vyks Biržų miesto
šventė BERŽŲ BIRŽĖJ MANO
BIRŽAI, skirta 600-osioms metinėms (1416 m.) nuo pirmojo Biržų
vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose.
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Bus diena – pasieksim krantą –
Ribą mūsų nuovargio, bėdų, tuščios garbės.
Čia gyvensim tiek, kiek Dievo lemta.
O jau ten – per Jo malonę mūsų dienos suspindės...
R. Adomaitytė-Chabarina

Nuoširdžiai užjaučiame generalinį superintendentą
kun. Tomą Šerną ir jo šeimą, mirus seseriai Erikai.
Viešpats tenušluosto Jūsų ašaras ir paguodžia
nuliūdusiąs širdis...
Lietuvos evangelikai reformatai

Sesei Danutei

Mano Kelias –
be Tavęs...
Aš Jame – tik pėsčias paukštis.
Kas dabar į priekį ves,
Pakylės į skrydžio aukštį?
Rugiagėlių akimis
Žvelgdama į mano sielą,
Tu skaitai manas mintis –Saugai, laimini kasdieną...
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Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga...
Gyvens Ji kiekvienos gėlytės žiede,
Bus vėjeliu, rasa, kažkuo brangaus...
Paguos tada, kai ašara nurieda,
Ir laimins mus iš mėlyno Dangaus...

Mirus Panevėžio reformatų parapijos 102 metų parapijietei
Marijai Trečiokaitei-Plepienei-Korsakienei
nuoširdžiai užjaučiame dukras Aldutę, Danutę ir Birutę.
Prašome Viešpaties paguosti ir nuraminti liūdinčias širdis.
Panevėžio evangelikai reformatai

Giedros tolumos – toli.
Aš jomis šventai tikėsiu.
Tavo žodžiai KETURI:
Tu neverk, aš pailsėsiu...
Tylūs žodžiai – lyg Malda –
Ves mane į Mūsų Kelią.
Taps jauki mintis liūdna,
Vienuma širdies kertelėj......
Genutė Mikalajūnienė
2016-jų birželio 23-ioji
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Atleisk man, Viešpatie, kad rytmečio gražiausio,
Kad tekančio saulėtekio žieduos
Klajojau aš ir Tavo kelio nesiklausiau,
Ėjau per žemę dulkių sūkuriuos...
B. Brazdžionis

Birželio 20 d. staiga mirus Vilniaus ev. reformatų parapijos
narei, buvusiai Giesmės choristei, vaikų sekmadieninės
mokyklėlės mokytojos krt. A. Balčiauskienės padėjėjai
Jūratei Leonavičiūtei-Švėgždienei,
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime
su Jos vyru Viliumi, sūneliais Vykintu ir Linuku,
tėveliais Leonu ir Maryte Leonavičiais
bei kitais Ją karštai mylėjusiais ir gedinčiais…

Birbynių g. 4a, LT-02121, Vilnius
tel.:+370 5 2627585
mob.tel.: +370 655 24403
Linksmoji g.5, LT-02041, Vilnius
tel.: +370 5 2639004
mob.tel.: +370 652 11944

www.klion.lt

Vilniaus ev. reformatų parapijos seniūnų taryba

Popiežius reformatams:
kartu ugdyti evangelizavimo
ir tarnystės misiją
Reformatai ir katalikai gali bendradarbiauti, kartu liudydami gailestingojo Dievo meilę. Mūsų tikėjimas
į Jėzų kviečia vykdyti artimo meilę
konkrečiais gestais, galinčiais paveikti mūsų gyvenimo stilių, santykius
ir mus supančią aplinką. Tai pasakė
popiežius Pranciškus privačioje audiencijoje penktadienį (birželio 10 d.)
kreipdamasis į Reformatų Bažnyčių
pasaulinės bendrijos delegaciją.
Katalikai ir reformatai turi būti
dėkingi Dievui už atrastą brolystę.
Anot Šventojo Tėvo, ši dvasinė bendrystė gali paskatinti bendrą augimą,
padedantį geriau tarnauti Viešpačiui.
Popiežius prisiminė Reformatų bendrijos vadovų apsilankymą
Vatikane prieš dešimt metų, kai
buvo priimti popiežiaus Benedikto
XVI, 2010 m. įvykusį Reformatų
ekumeninės tarybos ir Reformatų
Bažnyčių pasaulinės sąjungos susijungimą, kurį pavadino istorinės
reikšmės įvykiu, o taip pat neseniai
pasibaigusią katalikų (Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos)
ir reformatų (Reformatų Bažnyčių
pasaulinės bendrijos) teologinio
dialogo ketvirtąją fazę, kurios tema
buvo „Nuteisinimas ir sakramentiš-

kumas: krikščionių bendruomenė
kaip teisingumo ugdytoja“.
Šiais laikais neįmanoma perduoti
tikėjimo kai jis išgyvenamas atskirtume, uždarose ir atsiskyrusiose grupėse, netikrame savarankiškume ir
bendruomeniniame imanentizme. Šitaip darydami neįstengiame atsiliepti
į mus įpareigojantį Dievo troškulį,
kuris ima ryškėti taip pat daugelyje
naujų religingumo išraiškų.
Labai reikia tokio ekumenizmo,
kuris ne tik padėtų išspręsti krikščionių doktrininius ginčus, bet ir ugdyti
bendrą evangelizavimo ir tarnystės
misiją. Jau dedama daug pastangų ir
gražiai bendradarbiaujama daugelyje
sričių. Tačiau visi galime padaryti
daugiau ir kartu gyvai paliudyti „kiekvienam klausiančiam apie mumyse
gyvenančią viltį (1 Pt 3,15), perduoti
mūsų Tėvo gailestingąją meilę, kurią
už dyką gauname ir esame kviečiami
dosniai dovanoti.
Padėkojęs už apsilankymą, popiežius Pranciškus palinkėjo, kad šis
susitikimas aiškiai parodytų atkaklų
pasiryžimą žengti kartu piligrimystėje
link pilnutinės krikščionių vienybės.
Vatikano radijas

LAIDA EVANGELIKAMS

„KELIAS“
Per „LRT Kultūra“ –
kas antrą šeštadienį 10.15 val.

kartojama per tą patį kanalą
kitą šeštadienį 10.15 val.
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