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„Kaip Dievo bendradarbiai nori-
me jus áspëti: neimkite Dievo malonës
veltui!“                          2 Kor. 6.1

Mieli krikšèionys, kà galima pa-
sakyti apie šià paprastà Šv. Rašto ei-
lutæ? Iš pirmo þvilgsnio ji net neádomi,
didaktinë. Taèiau, jeigu ásigilinsime á
jos prasmæ, ji tampa nepaprastai svar-
bi. Vienas trumpas sakinëlis apjungia
ir paaiðkina tris grandiozines tikëjimo
temas, kurios labai svarbios kiekvie-
nam krikðèioniui, jo gyvenimui ir savi-
monei, formuoja poþiûrá á savo bei ben-
druomenës ateitá.

Viena labai plati ir svarbi tema
yra Dievo malonë. Kai kam gali kilti
klausimas: kuo pasireiškia Dievo ma-
lonë? Ar ji yra mano sëkmë visokiuose
reikaluose? O jeigu nesiseka, jeigu ðei-
ma be namø, jeigu parapija yra be baþ-
nyèios? Kur malonë?

Malonë yra pats mûsø tikëji-
mas. Dievas kalbina mus, ðaukia savo
þodþiu. Pats þmogus gali ieðkoti, bet
tikëjimà duoda tik Dievas. Tame yra
Jo malonë mums. Jeigu turime gyvà
tikëjimà – turime ir Dievo malonæ.
Dievas mûsø klausia: „Kur tu?“ (Pra-
dþios kn. 3.9.) Kai mes átikime, tai ið-
girstame ðirdyje klausimà: „Kur tu esi
þmogau, kur tu eini?“ Ðis klausimas
reikalauja  atsakymo ið mûsø, nes Die-
vas nori bendrauti su þmogumi. Klau-
simas palieèia mûsø ðirdis. Daþniau-
siai mums yra skaudu atsiliepti á Dievo
klausimà: „Kur gi mes esame ir kur ið
tikrøjø einame?“ Taèiau tas klausimas
turi ir neapsakomos meilës. Vaikystë-
je motina, tëvas ir kiti þmonës klaus-
davo: „Kur tu esi, ar neuþsigavai?“

Tikëjimas keièia þmogaus ðirdá,
jo paties ir artimøjø gyvenimà, keièia
ir mums neþinomos ateities formas. Ti-
këjimas yra Dievo malonë.

Antra tema – negalima veltui
nieko imti, o ypaè Dievo malonës! Ti-

këjimas ápareigoja veikti, galvoti ir da-
ryti. Tikëjimas ápareigoja atsakyti Die-
vui á Jo klausimà. Vieðpats Jëzus Kris-
tus mokë, kad atsakymas Dievui yra
tolygus atsakymui þmonëms. Nemyli
Dievo tas, kuris nemyli artimo. Þmo-
gus, tikëdamas savo darbais ir meile,
nuolatos atsiliepia Dievui ir þmogui.
Þmogus gali nepajëgti atsiliepti mei-
lës darbu artimui, bet kovodamas su
savo nuodëme jis jau neims Dievo
malonës veltui. Apaðtalas Paulius áspë-
ja Dievo malonës neimti veltui. Áspë-
ja, nes tai yra rimta. Todël reikalingas
áspëjimas.

Treèia – pati nuostabiausia te-
ma – tikëdami mes esame Dievo ben-
dradarbiai!

Priimdami tikëjimà, Dievo ma-
lonæ, atsakydami á tà malonæ, mes esa-
me Dievo bendradarbiai!

Ðià trumpà Ðv. Raðto eilutæ rei-
këtø pabandyti suprasti mûsø Baþny-
èios ávykiø fone. Nes Dievo  Þodis yra
gyvas ir veiksmingas praeityje, da-
bartyje ir bus toks ateityje.

Po ðios áþangos pabandykime te-
ologiðkai paanalizuoti nesenà praeitá,
dabartá ir tikëjimu pabandykime þiû-
rëti á ateitá. Kaip teologinës linijos tà-
sà matysite paryðkintus þodþius. Norint
iðvengti nesusipratimø, ðioje analizëje
neraðomos þmoniø pavardës. Norint
iliustruoti tø þmoniø santyká su Baþny-
èia, tekste vartojami neutralûs þodþiai
„oponentas, oponentai“.

Nesena praeitis
Prieð porà metø abiejuose Sino-

duose buvo þodþiu sutarta priimti ka-
nonus dël Baþnyèios vienybës ir spren-
dimus dël vienybës komisijø. Komisi-
jos turëjo bûti be pirmøjø asmenø ið
abiejø pusiø, pvz., superintendento
kun. R. Mikalausko, o kanono formu-
luotë turëjo bûti panaði á „dël abipusiø
klaidø“ ar pan. Tokia formuluotë reið-

Ádomûs kun. Tomo Ðerno
pastebëjimai ið kelionës pas
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Kun. Rimas Mikalauskas
Generalinis superintendentas

Sinodo buhalterë Rita Daugie-
në pateikë Sinodo finansiná praneðimà
apie 2006 metø pabaigoje á Sinodo sàs-
kaità pervestus gyventojø pajamø mo-
kesèio 2 proc. (iki 2005 metø geguþës
deklaruotos gyventojø pajamos). Jau
treti metai evangelikø reformatø Sino-
das gauna paramà pagal gyventojø pa-
jamø mokesèio ástatymà: uþ 2003 me-
tus pervesta 6 842,50 Lt; uþ 2004 m. –
9 381,39 Lt; uþ 2005 m. – 13 201,20 Lt.

Nuoðirdþiai dëkoju visiems, pa-
skyrusiems savo laikà ir dëmesá Vals-
tybës mokesèiø valdymui ir nukreipu-
siems valstybinius pinigus dvasiniam
darbui mûsø Baþnyèioje. Deja, mes ne-
galime ávardinti,  kas ir kiek finansið-
kai parëmë Baþnyèios misijà – Mokes-
èiø inspekcija tik pateikia perveda-
mà sumà bei nurodo, ið kokios apskri-
ties: Panevëþio miestas ir apskritis –
5 801,40 Lt; Vilniaus miestas ir apskri-
tis – 3 807,56 Lt; Klaipëdos miestas ir
apskritis – 730,86 Lt; Ðiauliø miestas
ir apskritis – 1 273,62 Lt; Kauno mies-
tas ir apskritis – 1 587,76 Lt.

Gauti duomenys leidþia spræsti,
kur daugiausia gyvena ir dirba mûsø ið-
paþinimo rëmëjø. Manau, kad ateityje
planuojant dvasininkø paskyrimus tar-

2007-øjø vasario 24 d. Birþuo-
se, parapijos namuose, ávyko Lietuvos
evangelikø reformatø jaunimo draugi-
jos „Radvila“ visuotinis nariø suvaþia-
vimas. Jame dalyvavo ne tik draugijos
nariai, bet ir kun. Rimas Mikalauskas
bei sveèias ið Ðvedijos Misijos Baþny-
èios kun. Goran Bondesson. Jis yra ir
jaunimo organizacijos Ðvedijoje SMU
generalinis sekretorius.

Svarbiausias ðio visuotinio na-
riø suvaþiavimo tikslas buvo iðrinkti
naujà jaunimo draugijos „Radvila“
centro valdybà bei jos pirmininkà, taip
pat su su kun. Rimu Mikalausku
pasitarti dël jaunimo pagalbos per Si-
nodà, aptarti Sinodo ðventæ, kuri vyks
rugsëjo mënesá ir, þinoma, iðklausyti
draugijos 2006 metø  veiklos bei finan-
sinæ ataskaità.

IR MATERIALINË, IR MORALINË PARAMA
nystei, ðie duomenys bus naudingi. Pri-
minsime, kad 2005 metø Sinodo suva-
þiavime buvo nutarta, jog ðios lëðos bus
skiriamos dvasinës tarnystës iðlaikymui.
Dvasininkø paðaukimui labai svarbu
sukurti gerà ekonominá pagrindà. Dar
nedaug, bet jau turime paruoðtø ir tar-
nystëje iðbandytø dvasininkø. Blogai,
kai dvasininkas, kad iðlaikytø ðeimà, tu-
ri atsitraukti nuo savo paðaukimo ir ieð-
koti kito pragyvenimo ðaltinio. Mato-
me, kad valstybinë, taèiau paèiø pilie-
èiø paskirta finansinë parama Baþny-
èiai kasmet didëja ir yra vienas ið stabi-
liø finansiniø ðaltiniø dvasinei tarnys-
tei iðlaikyti ir jà plësti.

Paramà evangelikø reformatø
dvasiniam darbui taip pat skyrë tie as-
menys, kurie nutarë tiesiogiai paremti
Lietuvos evangelikø reformatø jaunimo
draugijà „Radvilà“ ir vaikø namus „Vai-
ko uþuovëja“ Medeikiuose. „Radvilai“
uþ  2005 metus pervesti 1 354 litai, „Vai-
ko uþuovëjai“ – apie 1 500 litø.

Valstybinë gyventojø pajamø
mokesèio parama Baþnyèiai nëra labai
didelë, taèiau labai reikðminga mora-
liðkai. Tai reiðkia, kad kasmet auga Lie-
tuvos pilieèiø sàmoningas siekis remti
dvasiná darbà Lietuvoje. Ðiemet gauta
parama per tiesioginá mokesèiø mokë-
tojø paskirstymà jau priartëjo prie tos
paramos, kurià Vyriausybë skiria kas-

met tradicinëms religinëms bendri-
joms. Skirtumas tas, kad Vyriausybë,
skirdama ðiuos mokesèius, apibrëþia jø
naudojimà. Ið Vyriausybës gautos lë-
ðos skiriamos baþnytiniø pastatø re-
montui, reikalingoms medþiagoms ási-
gyti. Pagal gyventojø pajamø mokestá
atskirø pilieèiø sprendimu pervestas
valstybines lëðas Baþnyèia nevarþoma
iðankstiniø sàlygø gali tiesiogiai panau-
doti, t. y. finansuoti dvasiná darbà.

Primename, kad norintieji Baþ-
nyèiai uþ 2006 metus pervesti 2 pro-
centus valstybei mokamø mokesèiø ar
kitai pagal ástatymà galinèiai paramà
priimti organizacijai, tai turi padaryti
iki 2007 metø geguþës. Jûsø rûpestis
ir sugaiðtas laikas pildant reikalingus
dokumentus bus auka Baþnyèiai ar
kuriai kitai dora veikla uþsiimanèiai
organizacijai ir pilietinis indëlis tiesio-
giai valdant valstybës mokesèiø dale-
læ. Tai yra pagarba savo paèiø darbo
vaisiams. Ðv. Raðtas ragina ir ðioje gy-
venimo srityje vengti abejingumo,
drungnumo: „Þinau tavo darbus, jog
nesi nei ðaltas, nei karðtas. O, kad bû-
tum arba ðaltas, arba karðtas!“ (þr. dau-
giau: Apr. 3, 14–22).

Apie gyventojø pajamø mokes-
èiø dalá, skirtà evangelikams reforma-
tams, raðyta „Apþvalgoje“ (2005 m.,
Nr. 6, Nr. 8).

„RADVILAI“ VADOVAUS NAUJA PIRMININKË

2007–2009 metø kadencijai ið-
rinkta jaunimo draugijos „Radvila“
centro valdyba atviru balsavimu drau-

Nuotraukoje (ið kairës) – naujoji draugijos „Radvila“ pirmininkë  Viktorija Statauskaitë,
suvaþiavimo sekretorë Ilona Treèiokaitë, praëjusios kadencijos draugijos pirmininkas
Ignas Skudrickas.                                                                                        „Apþvalgos“ nuotr.

gijos pirmininke patvirtino Viktorijà
Statauskaitæ.

„Apþvalgos“ inf.
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TIKËJIMAS IR LAISVË YRA DIEVO MALONË: NEIMKIME JOS VELTUI

kia „nuliná variantà, abipusá atvirumà
ir pasiryþimà derybomis iðtaisyti kliû-
tis“. Mûsø Sinodas priëmë ásipareigo-
jimus: „dël Baþnyèios vienybës“, ir dël
„abipusiø klaidø“, sudarë komisijà. De-
ja, nei prieð derybas, nei derybø metu
joks oponentas negalëjo mums paro-
dyti nei savo Sinodo kanono, nei pa-
skelbti savo vienybës komisijos sàraðo.

Derybø eiga parodë, kad nei
vieno þodinio susitarimo oponentas
net negalvojo laikytis. Jis nebuvo toks
naivus, kad paleistø antro, treèio pla-
no þmones ðnekëtis apie gyvenimà,
Baþnyèià ir ateitá. Gal tie þmonës ið
abiejø komisijø ims ir suras bendrà kal-
bà? O gal jie net bendradarbiauti Baþ-
nyèios labui pradës? Jie atsisakë pil-
dyti derybø protokolà. Pastarasis do-
kumentas yra bûtinas darbe, kaip bû-
tinas ir bet kokio susirinkimo protoko-
las, sprendimai ir panaðiai. Galima pa-
daryti iðvadas, jog oponento padëtis
nëra labai gera – neturi þmoniø, ku-
riais pasitikëtø. Jis aiðkiai iðsakë, kad
jokio susitarimo nebus, kol Baþnyèio-
je bus kun. Mikalauskas ir Baþnyèios
tvarka bus pagrásta  rinkimø bûdu, o
nepaskiriant, kaip daro oponentas. Tai
reiðkia, kad oponentas kategoriðkai
prieðinsis tokiai Baþnyèios tvarkai  ir
sistemai, kurioje galima skaidriai pa-
tikrinti visø nutarimø, sprendimø pri-
ëmimà, kontroliuoti jø vykdymà ir pa-
naðiai. Kontrolës ið valstybës nëra.
Oponentas siekia, kad ir ið vidaus ne-
bûtø kontrolës. Jis ne tik neieðko jo-
kio kompromiso, bet dar ir teismais
stengiasi sudoroti kol kas vienintelæ
Baþnyèios turto nuosavybës dokumen-
tus turinèià Këdainiø parapijà, kuri bû-
tent oponento veikla nebepasitikëda-
ma buvo viena ið LERB-UL Sinodo,
kaip juridinio asmens, registravimo
iniciatoriø.

Paties Oponento dalyvavimas
derybose, vadovavimas savo „komisi-
jos“ darbui,  dar kartà rodo, kad jokiø
„dviejø baþnyèiø“ nëra  –  yra tik as-
muo, pasisavinæs juridinius baþnyèios
rekvizitus ir turintis keletà aiðkiais in-
teresais iðlaikomø statytiniø. Ar klys-
tame? Labai norëtume, kad bûtø ki-
taip, bet yra taip, kaip yra.

Oponentas stengiasi atrodyti
kaip tvarkingas formalistas ir nuolatos
vieðai tvirtina, kad jo sinoduose daly-

vauja delegatai, t. y. statytiniai ið 14 pa-
rapijø(!?), tuo tarpu pats atsisako pil-
dyti derybø protokolus, pateikti kano-
nus ir t. t.

Baþnyèios dabartis
Reikia atsiminti, jog visà poka-

rá, iki pat 1989 metø, Evangelikø Re-
formatø Baþnyèia Lietuvoje lëtai mer-
dëjo. Dabar vyksta daug kas, Jûs patys
matote, kaip viskas juda.  Jûs patys esa-
te Gyvo Kûno – Baþnyèios – nariai.
Vyksta visokia veikla, statoma Baþny-
èia – Kristaus Surinkimas. Statyba
vyksta ant pagrindo, kuris yra Vieðpats
Kristus, statybø akmenys esate Jûs –
broliai ir seserys Kristuje.

Tikras matomosios Baþnyèios
narys yra tas, kuris reguliariai dalyvau-
ja pamaldose, klausosi Dievo Þodþio,
aukoja parapijai/baþnyèiai, moka nario
mokestá, reguliariai dalyvauja Ðv. Vaka-
rienës sakramente. Toks asmuo yra ben-
dradarbis Kristuje ir turi savo balso
teisæ, kuria pasinaudoja spræsdamas Su-
rinkimo reikalus. Tokia yra Šv. Raštu bei
Dievo Valia paremta tradicinë ir visada
besivystanti reformatø Baþnyèios teisë,
nesvarbu kà besakytø oponentas.

Mûsø Baþnyèios – Kristaus su-
rinkimo statymui yra reikalingi dvasi-
ninkai ir teologai, kad skelbtø Dievo
Þodá, o visi Baþnyèios nariai, anot apaš-
talo Pauliaus, turi bûti aktyvûs bendra-
darbiai. Negali bûti jokio krikðèionið-
ko bendradarbiavimo ir Baþnyèios sta-
tymo, jeigu jos narys neturi savo balso
arba ið jo balsas yra atimamas (kaip da-
ro oponentas). Kita vertus, tie balsai
turi bûti savo vietoje, spræsti savo kom-

petencijos klausimus ir nesikiðti, kur
neiðmano. Tam ir yra ágaliojimai, ku-
rie gaunami per rinkimus ar dvasinin-
kø ordinacijas, tam yra parapijø Val-
dybos, Tarybos, Konsistorija ir Sinodas.

  Apie ateitá
Kokià Jûs, mieli reformatai, ma-

tote mûsø Baþnyèios ateitá, kà turime
daryti, kaip prisitaikyti prie kintanèiø
gyvenimo sàlygø?

Turime bûti nuoseklûs iki galo ir
laikytis aiðkiø, visiems suprantamø tai-
sykliø. Tokiu atveju mes, Kristaus surin-
kimas, galime vystytis ir augti. Mûsø vi-
sø, Kristaus Baþnyèios bendradarbiø
nuoseklumas turi bûti tokiose srityse:
1. Krikðèioniðkame asmenybës sàmo-

ningume ir tikëjimo disciplinoje.
Nuo seno reformatai kalvinistai ir
ið jø kilusios konfesijos, denomina-
cijos pagrindiniu savo uþdaviniu
laikë sàmoningà ir atsakingà kiek-
vieno krikðèionio tarnavimà Die-
vui ir bendradarbiavimà Baþnyèio-
je. Tai yra reformatø teologijos pa-
matai – remtis Dievo Þodþiu ir as-
meniðkai, atsakingai tarnauti Jam.

2. Krikðèioniðkame aktyvume. Jûs ge-
rai þinote, kad visi Baþnyèios na-
riai turi bûti aktyvûs, neimti Dievo
malonës veltui. Tai nurodo daugy-
bë vietø Ðv. Raðte. Vieni kunigai
negali visko daryti. Aktyvus krikð-
èionis turi turëti savo balsà ir atsa-
komybæ. Kitaip jis nebus bendra-
darbis Kristuje, bet šiaip, ieškan-
tis dvasingumo (plaèiàja prasme)
þmogus.

Nukelta á 6 p.

    „Apþvalgos“ archyvo nuotr.
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Kun. Tomas Ðernas

Prieð kelis mënesius Lietuvos
vyriausybë suteikë finansinæ galimybæ
Medininkø aukø artimiesiems ir man
iðvykti á Italijà ir Vatikanà. Su dþiaugs-
mu iðvaþiavau su ðeima á ðià kelionæ,
nes pirmà kartà nuo mano ordinaci-
jos diakonu (2000 m.) jau turëjau, kas
mane pavaduoja, – diplomuotas teolo-
gas Ervinas Korðunovas.

Italija – nuostabi ðalis su labai
senais miestais, graþia ir ávairia gam-
ta. Pro autobuso langà matyti vynuo-
gynai, alyvmedþiø giratës, apelsinme-
dþiai, bambukai ir visokiausi augalai,
kurie Lietuvoje auga tik namuose.
Spalio mënesá þydi gëlës, krûmai. Va-
kare pasklinda ávairûs, malonûs auga-
lø kvapai. Visur didingos antikinës kul-
tûros pëdsakai, nuostabûs viduramþiø
epochos miestai, baþnyèios ir univer-
sitetai, naujøjø laikø paveldas. Italijos
beveik nepalietë Europà niokojæ ka-
rai, tad maþai kas sugriauta. Palyginus
su Lietuva, Italija labai ramiai vystë-
si – be ilgalaikiø okupacijø, nebuvo
raðto ir kultûros suvarþymø, kolekty-
vizacijos ir masinës nacionalizacijos,
trëmimø, religijos draudimo, pokario
kovø iðugdyto nepasitikëjimo, kai lie-
tuvis, nebepasitikëdamas net artimiau-
siu kaimynu ir gimine, iðmoko viena
galvoti, kita sakyti, treèia padaryti. An-
tra vertus, Italija yra labai ávairi. Ji tarsi
pailgas moteriðkas aulinis batas eina
þemyn á pietus: ðiaurëje nuo Vokietijos
Alpiø iki pat pietø Sicilijos, kurià pa-
tys italai ðiaurieèiai vadina „Arabija“.
Skiriasi gamta, miestai ir þmoniø men-
talitetas.

Nelengva suprasti ir paþinti tà
þemæ, kuri ðiandienà vadinama Itali-
ja. Èia uþgimë Romos imperija.  Nuo-
lat stiprëjantis miestas prie Tiberio
upës sau palaipsniui pajungë aplinki-
nes gentis ir smulkias karalystes. Im-
perija augo ir plëtësi, vienu metu net
milþiniðka Vidurþemio jûra su jai pri-
klausanèiais vandenimis tapo romënø
„vidaus eþeru“ – aplinkui jûrà driekë-
si Romos imperijai priklausanèios þe-
mës (kartu su Izraeliu). Þvelgdamas
ið laiko perspektyvos, nejuèiom pagal-
voji, kad atðiauri Paþadëtosios þemës –
Izraelio – akmenuota dykuma tapo
Apvaizdos „laboratorija“, kurioje po
daugybës þiaurumø buvo „iðbandytas“

 KELIONË Á ITALIJÀ  IR VATIKANÀ – SIELOS ATGAIVA
monoteizmas – vieno Dievo iðpaþini-
mas ir uþgimë krikðèionybë.

Ta þemë ið tikrøjø yra Paþadë-
toji. Krikðèionybæ Romos imperijoje
iðplatino Jëzaus Kristaus mokiniai ir
sekëjai. Apaðtalø darbuose apraðyta,
kaip jie keliavo sausuma ir vandeniu.
Plaukdami prekybiniais laivais po ro-
mënø „vidaus eþerà“ jie pasiekdavo
Graikijà, Romà ir Ispanijà. Atëjus lai-
kui, pagal Dievo Valià monoteizmo ir
krikðèionybës sëklos ið rûsèios Paþa-
dëtosios þemës buvo persodintos á þy-
dinèià ir turtingà Italijos þemæ. Ið jos
pradëjo plisti po Europà, galø gale pa-
siekë ir Lietuvà, kuri paskutinë Euro-
poje priëmë krikðèionybæ.

Galima daug postringauti apie
Italijà ir Romà, taèiau knieti pasidaly-
ti savo áspûdþiais, kurie vienaip ar ki-
taip susijæ su tikëjimu. Baþnyèiø lan-
kymas uþsienyje ne visada palieka su
asmeniniu tikëjimu susijusius áspû-
dþius. Per savaitinæ kelionæ tik du emo-
ciðkai bei protu suvokti  dalykai palie-
të tas „vidines“ mano sritis, kurios aso-
cijuojasi su tikëjimu. Vienas jø – au-
diencija pas popieþiø Vatikane. Kitas –
apsilankymas Kaprio saloje ir Neapo-
lyje. Dël vietos trûkumo ðá kartà apsi-
ribosiu pirmojo áspûdþio apraðymu, o
antrà tikiuosi apraðyti ðiek tiek vëliau.

Dël ávairiø prieþasèiø audienci-
ja pas popieþiø yra ádomus dalykas.
Tuo labiau kad prieð deðimtmetá yra
tekæ bûti ten pat, tik pas kità popie-
þiø. Mano atsiminimai yra ádëti á ne-
seniai iðleistà Vilniaus parapijos narës
Aurelijos Arlauskienës knygà. Popie-
þius Jonas Paulius II buvo iðkili asme-
nybë. Jis turëjo aiðkià meilës chariz-
mà ir bendraudamas su þmonëmis bu-
vo pilnas Ðventosios Dvasios. Tà pri-
paþásta net jo nedraugai ir prieð krikð-
èionybæ nusiteikæ þmonës. Já pakei-
tæs bavaras Benediktas XVI yra jau
kitokio charakterio ir màstysenos. Per
daug nesigilinant á vidinius Vatikano
reikalus, reikia paminëti, jog buvæs po-
pieþius Jonas Paulius II protegavo kar-
dinolà Joseph Razinger kaip pagrin-
diná Vatikano teologà, kuris tapo tie-
siogiai atsakingu uþ katalikybës teolo-
gijos prieþiûrà nuo iðkraipymø ir tæs-
tinumo iðlaikymà. Ðis grieþtas kardi-
nolas ir tapo dabartiniu popieþiumi
Benediktu XVI. Vienas protingas
þmogus pastebëjo, kad dabartinis po-

pieþius ðypsosi tik burna, o akys lieka
ðaltos. Ið tiesø, pasiþiûrëjus á besiðyp-
sanèio popieþiaus nuotraukas, galima
susidaryti ir tokià nuomonæ. Ðiaip ar
taip, dabartiniø audiencijø atmosfera
yra pasikeitusi. Kiti þmonës, kitoks ti-
këjimas. Pas Jonà Pauliø II atvaþiuo-
davo daug lenkø ir kitø rytø Europos
slavø, kurie galbût sudarydavo tam tik-
rà jautrumo ir nuoðirdaus tikëjimo at-
mosferà maldininkø ir turistø minio-
je. Skambëdavo katalikiðkos giesmës,
kurias giedodavo atvaþiavæ chorai. Ðá
kartà buvo daug vokieèiø ir maþai len-
kø. Kaip þinoma, ðiø tautø istorija ir
nacionalinis charakteris gerokai skiria-
si. Ðá kartà audiencijos pamaldas pa-
puoðë ið Vokietijos atvykæs puèiamø-
jø orkestras. Kariðkomis uniformomis
apsirengæ orkestrantai atliko kelias ka-
riðkai graþias melodijas, kurios mano
kartai primena filmus apie Antràjá pa-
sauliná karà. Ðalia manæs, ið visø pu-
siø, sëdëjo judëjimo negalià turintys
vokieèiai. Ið deðinës pusës sëdëjo uni-
formuotas kunigas su kostiumuotu pa-
lydovu ið ðiaurës Vokietijos. Abu pus-
amþiai, pailgø veidø ðviesiaplaukiai vy-
rai atrodë labai respektabiliai ir savo
laisvumu bei rafinuotumu priminë
tikrus aristokratus. Atsiverèiau Karlo
Bartho, þymaus reformatø teologo,
knygelæ „Î÷åðê äîãìàòèêè“ („Dog-
matikos apybraiþos“ – liet.), kurià pa-
siëmiau bûtent tokiems atvejams, kai
kelionëje tenka nuobodþiai laukti. Ma-
no aristokratiðkieji kaimynai ið deði-
nës, matyt,  jaudulio vis labiau apima-
mi, ëmë nesustodami ðnekëtis ir kiken-
ti lyg paaugliai. Að stengiausi gilintis á
knygà, bet nustebau, kai tiedu didin-
gos bazilikos ðventoriuje pradëjo dar
ir rûkyti!

Jau atvaþiavo ir popieþius, skam-
bëjo skaitiniai ið Biblijos ávairiomis kal-
bomis, o jie vis rûkë. Vienas baigia, ki-
tas pradeda. Katalikiðkos liturgijos me-
tu jie atsistoja, pagieda ir vël rûko. Si-
tuacija neaiðki: man, reformatui, ir keis-
ta, ir juokinga, bet vis tiek nemalonu.
Kaip krikðèionys, mes esame broliai ir
seserys Kristuje. Nesusipratimai ir ne-
laimës kitoje konfesijoje negali links-
minti  krikðèioniø, kurie priklauso ki-
tai baþnyèiai.

Vokiðkas dûdø orkestras groja,
popieþius sveikina susirinkusius, ðûks-

Nukelta á 5 p.
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niai ir plakatai, o tie rûko. Atsukæs pik-
tà veidà papraðiau nerûkyti. Kostiu-
muotas kunigo palydovas nustebæs pa-
siþiûrëjo, taèiau daugiau neberûkë. Ða-
lia sëdintis aristokratiðko veido kuni-
gas lyg niekur nieko pradëjo meistrið-
kai, paseilindamas popieriaus kraðtus,
sukti naujà suktinæ.

Baigiantis audiencijos laikui,
tvarkdariai visus invalidus persiuntë á
kità vietà ir iðrikiavo prie sienos – pra-
vaþiuojantis popieþius palaimins. Iðsis-
kyriau su rûkanèiais kaimynais. Nau-
joje vietoje atsidûriau ðalia vokieèiø ir
lenkø. Ið deðinës buvo vokieèiai, ið kai-
rës – maþa lenkø grupelë, globojama
konsulato darbuotojos. Gera suprasti
abi kalbas. Vokieèiai ðneka ðá bei tà,
laukia, bet nesijaudina. Paauglys len-
kas garsiu ir susjaudinusiu balsu sako:
„Man jau tas pats, kaip toliau bus... Að
buvau Vatikane, meldþiausi ir maèiau
Ðventà Tëvà.“ Ðalia esantis rimtas vy-
ras lenkas irgi susijaudinæs. Jis ið ran-
kinës iðsitraukia keistà daiktà. Tai pa-
naðu á polietilenu apsuktà maþà minkð-

tà pagalvëlæ, ant kurios neryðkiai pra-
siðvieèia Jono Pauliaus atvaizdas. Gal
tai buvo kokia sulankstyta skarelë ar
maþa vëliavëlë su popieþiaus atvaizdu?
Mûsø grupës tikintys katalikai prisipir-
ko visokiø religinës paskirties daiktø:
paveikslëliø, kryþeliø, roþiniø sau,
draugams ir giminëms. Visus juos pa-
siëmë á audiencijà tam, kad besimel-
dþiantis ir laiminantis popieþius tuos
daiktus paðventintø. Galvojau, kad ða-
lia esantis lenkø maldininkas nori, kad
tas jo turimas daiktas bûtø paðventin-
tas. Priartëjus popieþiaus automobiliui
jis tiesia tà daiktà popieþiui. Popieþiø
lydintis jaunas kunigas asistentas visai
nesutrikæs paima tà daiktà ir paside-
da á balto „papamobilio“ salonà. Að vi-
sai nesupratau to veiksmo religinës lo-
gikos. Pasirodo, neuþtenka ðeðerius
metus mokytis teologijos, religijos fi-
losofijos ir religijotyros, kad suprastum
ir gerbtum kitos krikðèioniø konfesi-
jos religines formas. Paradoksalu, bet
norëdami bûti geri evangelikai refor-
matai, mes turime suprasti ir kitø kon-
fesijø teologijà, stipriàsias ar silpnàsias

jos puses, taip pat pajusti „kitoká“ re-
liginá jausmà. Suvokdami kitokià reli-
ginæ mintá ir gerbdami nuoðirdþià ki-
tokià religinæ laikysenà, mes galime
bûti geresni krikðèionys. Tada mes tu-
rime galimybæ geriau suvokti ir áver-
tinti savo reformatiðkumà, vertinti sa-
vo tikëjimo iðskirtinumà ir eiti savo pa-
ðaukimo keliu.

 Besiðypsodamas ir laiminda-
mas popieþius iðvaþiavo á  uþdarà Va-
tikano teritorijà.

Vertinant ir lyginant abi audien-
cijas, galima padaryti iðvadas. Mano
nuomone, pasikeitë visa epocha. Jo-
nas Paulius II buvo revoliucinës epo-
chos atstovas ir ðauklys. Jo tikëjimas
ir enciklikos rëmësi savotiðku „savai-
miniu aiðkumu“ ir nuoðirdumu, kaip
ið pradþiø bûna per visokio pobûdþio
revoliucijas. Atrodo, kad dabar Romos
katalikø pasaulyje po truputá praside-
da pragmatizmo fazë. Kà  ji atneð pa-
sauliui ir mums, Lietuvos reforma-
tams? Viskas pasaulyje, kaip ir mûsø
gyvenimuose, yra nuolat susijæ – eko-
nomika, kultûra ir tikëjimas.

Per Popieþius audiencijà. Popieþius sveikina susirinkusius, aplink ðûksniai ir plakatai, o Tomo Ðerno kaimynai smagiai traukia dûmà.
Tomo Ðerno asmeninio archyvo nuotr.

Atkelta ið 4 p.
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Justas Brazauskas

Teko dalyvauti Danijoje vyku-
siame WSCF (Pasaulio studentø krikð-
èioniø federacija) ir ¨kumenisk Ung-
dom (Ekumeninis jaunimas – Danijos
ekumeninio jaunimo organizacija,
WSCF narë) organizuotoje konferen-
cijoje teologinëmis temomis.

Pirmàjà dienà Rüdiger Noll,
Europos baþnyèiø konferencijos
(CEC) Baþnyèios ir visuomenës komi-
sijos direktorius, kalbëjo apie ES Kon-
stitucijà ir klausë, ar yra joje vietos
Dievui. Kaip þinote, ðiuo metu ástri-
gusioje Europos Konstitucijoje sie-
kiant religinës laisvës nëra konkreèiai
akcentuojama krikðèionybë, kaip Se-
nojo þemyno istorinis, kultûrinis ir
vertybinis pagrindas. Darrell Jackson,
taip pat CEC atstovas skaitë paskai-
tà „Baþnyèios institucijos ateitis Eu-
ropoje“. Pasirodo, religijos sociolo-
gai, remdamiesi þmoniø vertybiø ty-
rimais, bando prognozuoti, kokios
bus religijos, kokios bus vertybës ir
kuo þmonës tikës Europoje po 30 me-
tø.  Rogate Mshana, Pasaulio baþny-
èiø tarybos (WCC) Ekonominio tei-
singumo ir taikos programos direkto-
rius, pasakojo apie AGAPE doku-
mentà, kaip apie alternatyvø atsaky-

Atkelta ið 3 p.

3. Bet koks krikšèioniškas aktyvu-
mas, bendradarbiavimas Kristaus
surinkime turi laikytis tam tikrø
taisykliø, kurios kyla ið Dievo Þo-
dþio, Jo Valios ir  krikðèioniø tar-
pusavio susitarimø.

Dievo Þodis, Sakramentai ir
Taisyklës saugo ir stato gyvàjà Baþny-
èià. Taisyklës – Agenda, Sandomiero
konfesijos postulatai, Sinodø kanonai
ir t. t. Tas bûtinas taisykles sukurti ir
jas pakeisti, atsiþvelgiant á nuolatos kin-
tanèio pasaulio iððûkius, gali tik turin-
tys balsà sàmoningi, aktyvûs ir draus-
mingi Baþnyèios nariai, t. y. bendradar-
biai  Kristuje.

Tai yra esminës prielaidos vys-
tytis bei augti pasaulyje ir Dievo Ma-
lonëje. Reikia bûti bendradarbiais.

RELIGIJA IR VISUOMENË –
PARTNERIAI AR KONKURENTAI?

mà á globalizacijos keliamà grësmæ,
ir sudëtingà situacijà dabartiniame
pasaulyje. AGAPE dokumentas
(AGAPE Call: Alternative globaliza-
tion addressing people and earth. Já
galite rasti WCC svetainëje) – tai
WCC ilgo darbo tarp Hararës (1998)
ir Porto Alegrës (2006) asamblëjø re-
zultatas, kuris pateikiamas, kaip mal-
da ir raginimas veikti.

Kità dienà krikðèionybës, isla-
mo ir judaizmo atstovai diskutavo apie
ávairiø religijø ir visuomenës  poþiûrá á
þmogaus teises. Beate Fagareli, Treèio-
sios Europos ekumeninës asamblëjos
(EEA3), kuri vyks Rumunijoje, orga-
nizatorë, skaitë paskaità apie ekume-
ninio judëjimo svarbà dabartinëje vi-
suomenëje. Ðioje asamblëjoje, á kurià
susirinks pagrindiniø Europos baþny-
èiø atstovai, galës dalyvauti ir jaunimas
(Stewards program).

Konferencijos metu taip pat te-
ko dalyvauti net dviejø organizacijø
valdybø posëdþiuose. Danijoje vyko
WSCF Europos regiono valdybos po-
sëdis (esu ðios organizacijos iþdinin-
kas ir priklausau valdybai). Taip pat vy-
ko Ðiaurës ðaliø bendradarbiavimo ta-
rybos (NCC) valdybos posëdis, kuria-
me turëjau garbæ atstovauti Lietuvos
baþnytinëms jaunimo organizacijoms

VELAYF ir „Radvilai“. Galima saky-
ti, kad NCC yra tarsi WSCF Ðiaurës
Europos regiono padalinys, kuriam
priklauso Suomijos, Ðvedijos, Danijos
ir Norvegijos krikðèioniðkieji studen-
tø judëjimai (SCM). Beje, ankstesnis
NCC vadybos posëdis vyko Vilniuje
2006 m. rugsëjo mënesá. Jame VELA-
YF ir „Radvila“ buvo oficialiai pa-
kviesti prisijungti prie NCC. VELA-
YF jau nuo 2004 metø yra pilnateisë
WSCF narë. 2007 m. kovo mënesá
Strasbûre vyks WSCF konferencija,
kurioje bus kalbama apie besikeièian-
èià ðiuolaikinës ðeimos sàvokà ir san-
darà. Geguþës mënesá Romoje vyks
WSCF konferencija apie migracijà
Europoje ir migrantø baþnyèiø ben-
druomenes. Jeigu norite daugiau su-
þinoti ir dalyvauti ðiuose renginiuose,
kreipkitës á VELAYF vadovà Kæstutá
Pulokà arba mane.

TIKËJIMAS IR LAISVË YRA DIEVO MALONË: NEIMKIME JOS VELTUI
Be abejo, yra daug kitø dalykø,

kurie susijæ su valstybës teise, sugebë-
jimu tarnauti Þodþiui, naujais dvasi-
ninkais, Biblijos studijomis, sugebëji-
mu pritraukti naujø aktyviø nariø Kris-
tui, vadybos sugebëjimais, sugebëjimu
efektyviai disponuoti pinigais, taupyti.
Tai tik antraeiliai, nors ir labai svarbûs
reikalai.

Kas laukia mûsø matomosios
Baþnyèios? Neþinau, bet turiu vilèiø
ir þinau, kad viskas turi bûti gerai.
Ðv. Raðtas, mano tikëjimas ir sàþinë sa-
ko, kad þengiame teisinga kryptimi.
Nors fariziejai ir moralizuotojai su pa-
nieka þiûri á mûsø Baþnyèià, á jos ma-
þumà, á jos parlamentariðkumà, á tas
problemas, kurias dabar patiriame, ir
ið aukðto sako: „Kunigai nesusitaria,
kaþko nepasidalina, trûksta dvasingumo
ir pan. Tokios jø kalbos – melas. Kunigai

ir kiti Kristaus bendradarbiai gerai su-
taria laikydamiesi baþnyèios taisykliø,
nes pastarosios padeda iðspræsti daug
iðkylanèiø problemø. Tai yra mûsø ke-
lias.“

Privalome tuo keliu eiti, jeigu
mes esame Viešpaties pašaukti kaip re-
formatai ir turime savo tikëjimà. Turi-
me tuo tikëjimo keliu eiti patys, nes gi
patys turësime stoti prieð Visagalio
meilæ ir teismo ugná. Privalome mûsø
paèiø keliu eiti bûtent kaip evangeli-
kai reformatai – laisvi ir atsakingi ben-
dradarbiai Kristuje.

Nes be laisvës nëra ir bendra-
darbiavimo atsakomybës. Be atsako-
mybës nëra meilës. Be meilës nëra ir
jokios teisybës. O laisvë ateina ið Die-
vo Þodþio klausymo ir Evangelijos
skelbimo. Tikëjimas ir Laisvë yra Die-
vo malonë: neimkime jos veltui.

Danijos parlamento rûmai
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Pagaliau pripaþinkime. Krikð-
èionybë yra puikus bûdas tikslui pasiek-
ti. Turime galios struktûrà, kuri yra at-
vira ir prieinama tokiems þmonëms, ku-
rie jos nëra nusipelnæ ir kuriems mûsø
kultûra ðiaip jau suteiktø ne itin daug
galios. O baþnyèiose jie gali uþsidirbti
pinigø, ágyti galios bei pasinaudoti pla-
èiomis galimybëmis. Vyras ar moteris,
kuriems ne itin sekasi verslo pasaulyje,
baþnyèioje gali tapti diakono tarnybos
ar parapijos tarybos vadovais.

Esama þmoniø, kuriems krikð-
èionybë tëra priemonë tikslui pasiek-
ti, o kai jiems tai pavyksta, prasideda
negraþûs dalykai.

Pavyzdþiui, vyrukas, vardu Pe-
ris. Neseniai po ilgoko nesimatymo su-
sitikau já viename restorane. Su Periu
susipaþinau prieð daugelá metø, kai
kartu su savo tëvu trumpam aplankë
mûsø baþnyèià. Tada jam buvo apie
trisdeðimt. Tai buvo þmogus be jokiø
savo paties siekiø. Jis tik bejëgiðkai
vaikðèiojo ið baþnyèios á baþnyèià ir at-
rodë, jog atkunta tik tada, kai kurioje
nors baþnyèioje atranda kokià gerai
uþslëptà erezijà ar doktrininæ klaidà.
Kad ir kà jis sakydavo ar darydavo, tai
tebûdavo jo reakcija á kà nors.

Jis bandë studijuoti, taèiau uni-
versiteto taip ir nepajëgë baigti. Tada
ásidarbino didelëje prekybos firmoje ir
iðmëgino ávairiausius darbus, kurie þa-
dëjo gerà atlygá, ádëjus visai maþai pa-
stangø. Taèiau kiekvienà kartà jam
baigdavosi itin nesëkmingai. Ir kiek-
vienà kartà jam atrodydavo, kad dël
jo nesëkmës bûdavo kalta kokia nors
nenuspëjama nelaimë arba bendradar-
biø iðdavystë.

Man nuolat kirbëjo átarimas,
jog Peris tapo krikðèionimi tik todël,
kad jam atrodë, jog ðitokiu bûdu jis pa-
jëgs kaþkà nesunkiai pasiekti. Ðiek tiek
pakoregavæs savo þodynà bei paskai-
tæs kelias paprastas knygeles, jis ásitvir-
tino vienoje sekmininkø bendruome-
nëje, kuriai jo daugiaþodiðkumas ir
greita kalbësena pasirodë esà Dievo
buvimo jo gyvenime árodymai. Per vi-
sai trumpà laikà jis tapo jaunesniuoju
Biblijos tyrinëtoju bei praktikuojanèiu
teologu.

Perio tëvas, mûsø parapijos na-
rys, taip pat buvo neseniai atradæs
krikðèionybæ. Perio akimis, mûsø Baþ-

GORDON ATKINSON: KAIP IÐKÆSTI KVAILYBÆ.
ATVIRØ DURØ PAVOJAI

nyèia jo tëvui buvo geresnis variantas
nei ankstesnis pasaulietiðkas gyveni-
mas, taèiau ji në ið tolo neprilygo tai
gilesnei ir karðtesnei krikðèionybei, ku-
rià praktikavo Perio baþnyèia. Jis man
tai mandagiai, bet labai tiesmukai pa-
sakë, sugalvojæs iðsakyti mûsø baþny-
èios dvasinius trûkumus.

Kartà Peris atlydëjo savo tëvà á
Biblijos studijas mûsø baþnyèioje. Kai
Biblijos studijø vadovas uþsiminë, kad
galbût vieno ið ganytojiðkø laiðkø au-
torius buvæs ne Paulius, Peris paðoko
ant kojø, bedë á tà þmogø pirðtu ir ið-
vadino já netikru pranaðu. Kilo nedi-
delis ginèas, ir po dar keleto Perio pa-
stabø susirinkimas staiga ir nemaloniai
baigësi. Papraðëme jo daugiau èia ne-
sirodyti.

Peris pas mus daugiau nebe-
uþeidavo. Galiausiai jis pajëgë savo të-
và átikinti, kad ðiam jau metas dvasi-
nëje kelionëje þengti pirmyn ir palikti
mûsø baþnyèià. Taigi Perio tëvas drau-
ge su sûnumi pradëjo lankyti jo baþ-
nyèià, o pastarasis pas mus visiðkai lio-
vësi rodytis ir uþsiëmë savuoju liudiji-
mu kaþkur kitur. Religiniø broðiûrø
prie mûsø baþnyèios neberasdavau,
nemaèiau jø keliolika metø.

Vëliau iðgirdau, kad Perio tëvas
jau sëkmingas verslininkas, átaisæs sa-
vo sûnø kaþkokioje nekilnojamojo tur-
to firmoje. Maèiau vienà jo iðleistà
broðiûrà ir stebëjausi, kaip greitai Pe-
ris tapo naujosios srities ekspertu.

Apie Perá galiu pasakyti tiek: jis
pats nesuvokia, kaip jo religija tarnau-
ja jam. Jis ið tiesø tiki, jog labai sten-
giasi Kristaus labui ir tarnauja Dievui.
Taèiau jo asmeniniai poreikiai yra to-
kie dideli ir taip varganai patenkina-
mi, kad jis nuolat desperatiškai siekia
pripaþinimo ir taip trokštamos galios.

Jëzaus Kristaus Baþnyèia yra
itin paþeidþiama tokiø þmoniø kaip
Peris, o dar labiau tokiø, kurie nëra
taip nekaltai ásitikinæ savo teisumu, o
gerai þino, kà daro. Dël mûsø atvirø
durø nuostatos kiekvienas gali èiupti
Biblijà, gvieðtis Kristaus vardo ir eiti á
pasaulá, kalbëdamas mûsø vardu.

Ir jie iðties kalba uþ mus – gar-
siai ir vieðai. Apsiðaukëliai, turtø ieð-
kotojai ir visokiausi verteivos ásisupa á
prie kryþiaus surastà skraistæ ir eina
per visà pasaulá, krikðtydami nekaltus

naivuolius pagal savo seksualines ir fi-
nansines schemas bei mokydami juos
(galø gale) paklusti garantijos nesutei-
kianèio prekeivio nurodymams.

Pasaulio akyse Baþnyèia visada
bus siejama su kokiu nors kvailumu.
Kiekvienas pro Baþnyèios duris áþen-
gæs piligrimas, kuris leidþiasi á kelià,
yra Baþnyèios priimamas, juo pasiti-
kima. Mûsø Baþnyèios durys neuþra-
kintos, o viduje glûdi galinga jëga, su-
vyniota á aksomà, esanti visø akivaiz-
doje ant Komunijos stalo. Èia glûdi pa-
gunda, kurià silpnasis gali palaikyti
lengvu þenklu tiems, kurie siekia, kad
dvasinës svirtys ir religinës priemonës
iðjudintø jø pasaulëlius.

Nëra tokio atsako, kuris galëtø
lengvai atitaisyti tà þalà, padarytà re-
ligijos vardu tø, kuriems religija tëra
priemonë saviems tikslams pasiekti.
Nëra tokios apsaugos, kuri taisydama
mûsø paþeidþiamumà kartu nesu-
griautø ir mûsø paèiø. Juk bûtent ðis
mûsø paþeidþiamumas ir yra mûsø di-
dþiausia galia bei brangiausias pavel-
das. Todël turime su savimi neðtis ir tø
þmoniø reputacijà drauge su savàja,
dorai uþsitarnautàja.

Mûsø gyvenimas turi bûti pa-
kankamai padorus, mûsø pamaldu-
mas – pakankamai gilus, o mûsø mei-
lë – pakankamai stipri tam, kad bylo-
tø pati uþ save. Turime bûti pakanka-
mai dideli, kad nurytume tai, kà kiti
padarë mûsø vardu, ir vis tiek pajëg-
tume toliau dirbti savo darbà. Ir tuo
paèiu metu neturime uþimti gynybiniø
pozicijø ar eikvoti laiko aiðkindamiesi
bei atsakydami uþ kitø nuodëmes.

Bûti Baþnyèia yra didis paðau-
kimas. Tarsi Simonas Kirënietis esame
paðaukti neðti svetimà kryþiø. Mums
uþkraunama naðta tø, kurie patys jos
nepajëgia neðti. Esame mokomi ne-
smogti atgal ir neatsimokëti tuo paèiu,
o plaèiai atverti baþnyèios glëbá ir pa-
rodyti savo suþeistas rankas ir šonà.

Mûsø gyvenimas turi liudyti
Ðventosios Dvasios buvimà. Tad karð-
tai meldþiame, kad mûsø gyvenimas ið
tiesø bûtø geras liudijimas. Taèiau die-
nai baigiantis, Dievo dvasia prabils pa-
ti uþ save.

„The Christian Century“,
www.bernardinai.lt,

2007 02 22. Vertë Kæstutis Pulokas
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Ðiame „Apþvalgos“ numeryje
nemaþai vietos skiriame jaunimo veik-
lai: apþvelgiame turiningà evangelikø
reformatø draugijos „Radvila“ tarpu-
kario veiklà (10, 11, 12 p.), spausdina-
me buvusio draugijos pirmininko Ig-
no Skudricko kelionës á Ðvedijà áspû-
dþius (13, 14 p.). Tikimës, kad prieð pu-
sæ amþiaus paraðytas Alfos Suðinsko
straipsnis „Organizacinis  ir neorga-
nizacinis jaunasis þmogus“ taip pat su-
kels daug ádomiø minèiø. Já spausdi-
name ðiek tiek sutrumpintà.

Šeima ir mokykla savo esme
yra skirtos jaunàjá þmogø paruoðti gy-
venimui. Ðeima yra natûraliausia ins-
titucija, kurioje þmogus nuo gimimo
kiekvienà dienà yra mokomas ir auk-
lëjamas tam, kad subrendæs galëtø sa-
varankiðkai gyventi, uþsidirbti sau
duonà ir vienokià ar kitokià laimæ su-
sikurti.

Tinkamos ir tvarkingos ðeimos
kaip auklëjimo institucijos niekas pa-
saulyje negali pakeisti, nes ji yra pa-
ties Kûrëjo sutverta natûrali vaiko
auklëtoja ir paruoðëja gyvenimui. Dël
to visai suprantama, kad þmogus, ne
ðeimoje augintas, savo vëlyvesniame
gyvenime visada jus ðios savitos
istitucijos auklëjimo trûkumà.

Nuo seniausiø laikø þmogaus
gyvenimui besikomplikuojant, ðeimai
á pagalbà ateina mokykla. Bet jokia
mokykla negali pakeisti ðeimos: ji tik
padeda ðeimai ten, kur ðeima padëti
nesugeba.

Taèiau tiek ðeima, tiek mokyk-
la neástengia visiðkai paruoðti jauno
þmogaus ávairiems gyvenimo uþdavi-
niams bei tikslams: joms á talkà ateina
Baþnyèia ir kitos organizacijos.

Organizacijos reikðmë
(…)Kalbëdami apie organizaci-

jos reikðmæ jaunimui, galvoje turime
aktyvø ir sàmoningà jaunojo þmogaus
dalyvavimà organizacijos gyvenime.
Jaunasis þmogus tiek savo pavarde,
tiek pagal nariø sàraðà priklausàs or-
ganizacijai, suprantama, ið organiza-
cijos beveik neturës jokios naudos.
Pati organizacija neturës jam jokios
reikðmës – juk toks negyvena organi-
zaciniu gyvenimu...

Pirmiausia, aktyvus ir sàmonin-
gas jaunojo þmogaus dalyvavimas or-

SUSIBÛRÆ DRAUGËN ESAME STIPRESNI
ganizacijoje duoda jam puikià progà
lavinti ir ugdyti savo iniciatyvà, kuri yra
reikalinga savarankiškame gyvenime.
Organizacinis gyvenimas pateikia sa-
vo jaunajam nariui ávairiausiø progø,
kai jis turi spræsti, nutarti, kombinuo-
ti, pasiryþti, siekti ir ávykdyti ávairius
uþdavinius. Organizaciniai nepasiseki-
mai skatina vël ið naujo siekti, vël ryþ-
tis ir nenuleisti rankø iki bus pasiek-
tas trokðtamas laimëjimas. Bet kurios
organizacinës pareigos, kad ir paèios
menkiausios, labai padeda ugdyti na-
rio iniciatyvà. Apskritai, organizacinis
gyvenimas yra nuostabi iniciatyvos
mokykla.

Jaunasis þmogus, aktyviai daly-
vaudamas organizaciniame gyvenime,
pasijunta esàs labiau reikalingas ir
daugiau naudingas. Ko jis negalëjo pa-
siekti bei padaryti vienas bûdamas, tai
jis dabar pasiekia bei padaro padeda-
mas organizacijos su savo vienminèiais
draugais. Organizacinis þmogus jau-
èiasi esàs daug galingesnis: jei visuo-
menë nenori në girdëti jo vieno balso,
tai organizacijoje jo balsas pasidaro
galingesnis, jis yra kitø klausomas – jo
organizacija veikia ir kalba visø nariø,
kartu ir jo, vardu. Kai organizacija kà
nors pasiekia, laimi ar iðkovoja, jos na-
rys jauèia, kad laimëjimø dalis priklau-
so ir jam: organizacijos laimëjimai yra
ir jo laimëjimai. (…)

Ið kitos pusës, demokratinis or-
ganizacijos gyvenimas ádiegia jauna-
jame þmoguje sveikà savo ambicijos
valdymà ir tà ambicijà palenkia dau-
gumos arba visuomenës gerovei: jis
turi prisitaikyti prie daugumos nariø
valios, iðreikðtos demokratinio balsa-
vimo keliu; organizacijoje jaunasis
þmogus turi atsisakyti bent dalies sa-
vo savimeilës, ir savo ambicijà jis turi
ne kartà priderinti prie organizacijos
veiklos tikslø.

Organizacija auklëja ir ðvieèia
jaunàjá þmogø. Ji yra puiki mokykla
kiekvienam savo nariui, kuris joje ak-
tyviai dalyvauja. Organizacija savo
ástatais, siekiamais tikslais, ávairiomis
tradicijomis, visu savo darbu ir visa
savo dvasia formuoja savo nariø
charakterá. Èia narys pamato, kad yra
ir kitokiø þmoniø su kuriais jis turi su-
tarti; èia jis ápranta gerbti kito þmo-
gaus nuomonæ; organizacinis gyveni-
mas sudrausmina jaunàjá þmogø, nes

jis turi pasiduoti organizacijos ásta-
tams, visokiems nutarimams ir discip-
linai.

Organizacija ne tik auklëja, bet
ir lavina, ðvieèia bei prusina savo na-
rius, kurie yra jai atsidavæ. Ávairûs or-
ganizaciniai leidiniai, susirinkimø
programa, paskaitos, diskusijos ir ki-
tokia parinkta lavinamoji medþiaga
(organizacinës vasarinës stovyklos,
kursai, iðvykos), organizaciniai darbai
labai lavina ir ðvieèia organizacijos
narius.

Ið tikrøjø organizacijos reikð-
mæ savo gyvenimui visiðkai supranta
tas, kuris pats yra iðbuvæs aktyvus or-
ganizacijoje ilgesná laikà. Organiza-
cinis gyvenimas padeda jaunajam
þmogui nenuklysti á ðunkelius ir duo-
da jam didþiàjà progà iðlieti savo
trykðtanèià energijà kûrybiniu sa-
viauklos darbu.

Neorganizacinis jaunasis þmogus
Neturëtø bûti në vieno jauno

þmogaus, kuris nepriklausytø kuriai
nors pasirinktai gerai organizacijai.
Sakydami, kad „jaunos dienos ne-
protingos, paklydimais gan turtin-
gos“, turime pabrëþti, jog jaunojo
þmogaus nepriklausymas jokiai orga-
nizacijai yra vienas ið didþiøjø jau-
nystës paklydimø... Jei suaugusieji
kliudytø jaunuoliams priklausyti pa-
tikimai gerai organizacijai, juos dva-
siðkai labai nuskriaustø ir labai pa-
kenktø jø ateièiai.

Neorganizacinis jaunasis þmo-
gus yra paliktas vieniðas ir jis ne-
sijauèia  visuomenei reikalingas. Vie-
nas jis negali uþsidegti entuziazmu,
siekti kilniø idealø, negali patirti ko-
lektyvinio dþiaugsmo, dirbant kartu
su idëjos draugais, besiekiant ir be-
laimint. Svarbiausia – neorganizaci-
nis jaunasis þmogus, nepriklausyda-
mas jokiai organizacijai, netenka di-
dþiosios, organizacinës lavinimosi ir
auklëjimosi mokyklos. Jaunystë jam
greitai ir nenaudingai prabëgs. Ir kai
jis subræs, supras, kaip daug neteko
savo jaunystëje  nepriklausydamas jo-
kiai organizacijai. Jis pamatys ir su-
pras, bet bus jau per vëlu atgauti tai,
kà jis praleido ir prarado, kai buvo
jaunas...

„Ateitis“, 1954, Nr. 9
(www.bernardinai.lt, 2007 01 04 )
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Diak.  Gitana Gasiûnaitë

Èekijos Respublikoje, kaip ir
Lietuvoje, vaikø namai pilni, o jø gy-
ventojai ne visada apgaubiami reikia-
mu dëmesiu, neiðugdomi ágûdþiai, bû-
tini pradëjus gyventi atskirai. Mënesi-
nis þurnalas „Everwood“, kurio ben-
dradarbe ir projekto dalyve buvau pu-
sæ metø, skirtas vaikø namø auklëti-
niams. Projekto autoriai patys uþaugæ
vaikø namuose ir patyræ nemaþai nuo-
skaudø bei patyèiø dël socialinës ir tau-
tinës padëties, neþinojimo, á kokias ins-
titucijas reikalui esant kreiptis.

Ðis leidinys pradëtas leisti 2004
metais. Jis kartà per mënesá pasiekia
visus vaikø ir globos namus, veikianèius
Èekijoje.  Pagrindinis þurnalo tikslas –
informuoti vaikø namø gyventojus apie
pasaulá, kuris yra uþ vaikø namø sienø.
Daugelis straipsniø skirti vyriausiems
skaitytojams, nors vienas kitas pusla-
pis – istorija, konkursas ar kryþiaþodis –
gali patraukti ir maþøjø skaitytojø aká.
Kiekviename numeryje galima rasti
praktiniø patarimø, kaip uþsiregistruoti
Darbo birþoje, kaip paraðyti gyvenimo

LEIDINYS VAIKØ NAMØ AUKLËTINIAMS
apraðymà (CV), kaip ieðkoti ir eiti á po-
kalbá dël darbo, kokie sunkumai ir for-
malumai laukia jaunos ðeimos gimus
kûdikiui, kà reikia þinoti norint turëti
ir priþiûrëti gyvûnus  ir t. t. Kadangi þur-
nalo leidyba buvo finansuojama ið Eu-
ropos Sàjungos fondø, dalis straipsniø
buvo skirta ES ðalims, istorijai, geog-
rafijai, jaunimo programoms ir jø finan-
savimui.  Visada ádomûs straipsniai apie
neáprastas profesijas ir þymius Èekijos
þmones patraukdavo ir mano dëmesá.
Vaikai galëdavo suþinoti apie patrauk-
lias asmenybes, jø gyvenimo pasieki-
mus, kurie, kas þino, gal paskatino bû-
simus aðtuoniolikmeèius labai rimtai
susimàstyti apie jø ateities planus, nu-
brëþti tam tikras siekiø gaires. Kiekvie-
nà kartà þurnalo skaitytojai rasdavo pa-
màstymø apie tokius paèius kaip jie,  ki-
tø vaikø namø gyventojus, jø kasdieny-
bæ ir ypatingas akimirkas.

2005 metais, vos tik atvaþiavusi
ið Lietuvos á Èekijos sostinæ Prahà,
ëmiau ieðkoti naudingos veiklos, kuri
galëtø uþpildyti mano laisvà laikà. In-
ternete susiradau pasiûlymà bûti þur-
nalo „Everwood“ tarptautiniu partne-

riu ir bendradarbiu. Tuo metu projek-
to autoriai ieðkojo trijø partneriø ið ES
ðaliø. Surado Slovakijà, Vengrijà ir Lie-
tuvà. Projekto trukmë – daugiau kaip
pusmetis – nuo 2005 metø gruodþio iki
2006 metø birþelio. Kiekvienà kartà
per mënesá turëjome parengti po ke-
turis A4 formato puslapius apie savo
ðalá, organizacijà, kuriai atstovaujame,
vaikø namus ir visa tai, kas galëtø su-
dominti þurnalo skaitytojus. Dþiau-
giausi, kad neviena dirbau ðá darbà –
talkino Lietuvoje likæ draugai. Viena-
me þurnalo numeryje plaèiai pasako-
jama apie Lietuvos evangelikø refor-
matø jaunimo draugijà „Radvila“, ki-
tame – vaikø globos namus „Vaiko
uþuovëja“ Medeikiuose veiklà. Taip
pat buvo pristatytos Salomëjos Nëries
„Eglë þalèiø karalienë“ bei Maironio
„Jûratë ir Kàstytis“ poemos, taip pat
jaunøjø korespondentø patirtys ir in-
terviu, ið skirtingø Lietuvoje veikian-
èiø vaikø namø.

„Apþvalgos“ skaitytojams iðver-
èiau straipsná ið ðio þurnalo, pasakojan-
tá apie labai ádomià – pilies priþiûrëto-
jo – profesijà. Jis spausdinamas 16 psl.

Ðiø metø sausio sausio 29 d. Vy-
riausybë priëmë nutarimà, kuriuo pa-
tvirtino Dubingiø piliavietës pritaiky-
mo kultûriniam ir paþintiniam turiz-
mui 2007–2009 metø programà.

Dubingiø piliavietë Lietuvos is-
torijai ir kultûrai turi ypaè didelæ reikð-
mæ. Ji – vienas ið svarbiausiø kovos su
kryþiuoèiais taðkø, glaudþiai susijusi su
faktiniais Lietuvos Didþiosios Kuni-
gaikðtystës valdovais Radvilomis ir yra
ðios garbingos giminës laidojimo vieta
(panteonas). Livonijos kronikos Du-
bingius mini jau 1334 metais. Raðoma,
jog XIV a. pastatyta medinë pilis, sau-
gojusi kelià á Vilniø nuo Livonijos or-
dino antpuoliø.

Ši piliavietë yra viena ið 50 Lie-
tuvoje tvirtai identifikuotø ir sutapa-
tintø su pilimi piliakalniø (viena di-
dþiausiø savo plotu). Dubingiai sieja-
mi su Lietuvos didþiuoju kunigaikðèiu
Vytautu, kuris èia 1412 metais pasta-
tydino pilá, o apie 1430 metus – medi-
næ katalikø baþnyèià. Pilis XVI a. ati-

DUBINGIØ PILIAVIETË BUS PRITAIKYTA TURIZMUI
teko Radviloms. 1547–1548 metais pi-
lies rûmuose gyveno Barbora Radvi-
laitë. Jonuðas Radvila XVII a. pra-
dþioje vietoj medinës pastatydino mû-
rinæ evangelikø reformatø baþnyèià,
kuri 1735 metais sudegë. XVIII a. su-
nyko ir Radvilø rûmai.

 Dubingiai XVII a. pradþioje
tapo Radvilø panteonu. Èia palaidoti
ne tik þymiausi Birþø-Dubingiø ðakos
atstovai, bet ir Olykos-Nesvyþiaus ða-
kos þymiausias atstovas – Mikalojus
Radvila Juodasis su þmona Elþbieta
Ðidlovecka-Radviliene. Nuo 2003 me-
tø pradëti Dubingiø piliavietës arche-
ologiniai tyrinëjimai. Atkasti baþny-
èios pamatai, ðios baþnyèios vietoje
rasti Radvilø ðeimos palaikai, atras-
tas ir atidengtas Radvilø rûmø pasta-
to kampas, pirmojo aukðto sienø, pa-
matø bei rûsio fragmentai, evangeli-
kø reformatø baþnyèios pamatai. Ty-
rimai akivaizdþiai árodo, kad Dubin-
giø piliavietë – iðskirtinis Lietuvos is-
torijos, archeologijos ir memorialinio
paveldo objektas.

 Dubingiø piliavietë yra ryðkiau-
sia Asvejos regioninio parko teritori-
joje esanti kultûrinë kraðtovaizdþio
vertybë. Iki ðiol Dubingiø piliavietë de-
ramai neávertinta nei moksliniu, nei vi-
suomeniniu poþiûriu. Vyriausybës nu-
tarimu patvirtintos programos tikslas –
pritaikyti Dubingiø piliavietæ visuome-
nës poreikiams, numatyti ðio tikslo ágy-
vendinimo etapus, priemones, vykdy-
tojus ir finansavimo ðaltinius. Sutvar-
kyta ir pritaikyta vieðajam turizmui Du-
bingiø piliavietë bûtø istorijos, arche-
ologinio, memorialinio paveldo ir tu-
rizmo objektas, padedantis geriau pa-
þinti ðalies istoriná palikimà ir propa-
guoti Lietuvos kraðtovaizdþio vertybes.

Dubingiø komplekse, be kita ko,
numatoma iðtirti ir konservuoti Dubin-
giø piliavietæ, perlaidoti Radvilø giminës
atstovø palaikus; atlikti Dubingiø pilia-
vietës teritorijos inþineriniø tinklø áren-
gimo, sutvarkymo ir pritaikymo lankyti
darbus; pritaikyti Dubingiø komplekso
pagalbinæ zonà vieðajam turizmui.

 „Apþvalgos“ inf.
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2006-øjø pabaigoje iðkilmingai
sutiktos evangelikø reformatø draugijos
„Radvila“ ásteigimo 75-osios metinës. Ta
proga Lietuvos reformacijos istorijos ir
kultûros draugijos pastangomis Vilniaus
mokytojø namuose vyko graþus renginys,
kuriame dalyvavo gen. superintendentas
kun. Rimas Mikalauskas, kun. Tomas
Ðernas, „Radvila“ draugijos pirmininkas
Ignas Skudrickas. Giedojo Vilniaus re-
formatø choras „Giesmë“, reformatø sek-
madieninës mokyklos mokiniai ir drau-
gijos „Radvila“ jaunimas. Susirinko gau-
sus parapijieèiø bûrys ið Vilniaus ir kitø
parapijø.

Didþiulio  susidomëjimo sulaukë
renginio paskaita tema „Jaunimo drau-
gijos „Radvila“ veikla nuo 1931 m. iki
1940 m.“. Jà skaitë  Birþø kraðto muzie-
jaus „Sëla“ direktoriaus pavaduotoja, is-
torikë Deimantë Prunskienë.

Evangelikø reformatø jaunimo
„Radvilos“ draugija neatsiejama nuo
jos ákûrëjo kunigo Aleksandro Bal-
èiausko (1907 10 05–1952 01 24).

Kunigas Aleksandras Balèiaus-
kas kilæs ið garbingos bajorø giminës,
davusios reformacijai net keturis ku-
nigus: 1751 m. kun. superintenden-
tas Jokûbas Felicijonas Balèiauskas,
1795 m. kunigas Gabrielius Balèiaus-
kas, 1826 m. kun. Aleksandras Bal-
èiauskas ir 1931–1952 m. kun. Aleksan-
dras Balèiauskas.

A. Balèiauskas gimë 1907 m.
spalio 5 d.  Jadvygos  ir Romualdo Bal-
èiauskø ðeimoje, Ðakiðkiø kaime, Pa-
nevëþio rajone. 1927 m. ástojo á Kauno
universiteto teologijos fakultetà. Mo-
kydamasis universitete A. Balèiauskas
buvo vienas ið evangelikø draugijø stei-
gëjø, aktyviai dalyvavusiø ðiø organi-
zacijø veikloje. Be to, dëstë tikybà Kau-
no „Auðros“ berniukø ir mergaièiø
gimnazijø moksleiviams evangelikams.
Baigæs studijas,  1931 m. birþelio 25 d.
Birþø evangelikø reformatø baþnyèio-
je buvo ordinuotas diakonu. Paskirtas
klebono padëjëju ir pradþios mokyklø
tikybos mokytoju. 1932 m. diakonas
A. Balèiauskas áðventintas á kunigus,
pradëjo dëstyti tikybà  gimnazijoje. Ta-
pæs Birþø parapijos klebonu, kartu su
antruoju kunigu F. Barneliu suremon-
tavo baþnyèià, pastatë mokyklà konfir-
mantams, parapijos salæ ir priestatà se-
neliø prieglaudai.

TURININGA IR ÁDOMI TARPUKARIO „RADVILOS“ VEIKLA
Kunigas Aleksandras Balèiaus-

kas gerai mokëjo vokieèiø, lenkø, rusø
kalbas, skaitë hebrajø, lotynø ir graikø
kalbomis. 1937 m. norëdamas pagilin-
ti savo þinias lankësi Ðveicarijoje, Vo-
kietijoje, Italijoje. Raðë straipsnius á
„Sëjëjo“, „Mûsø þodþio“, „Lietuvos
evangelikø kelio“ laikraðèius. Kartu su
mokytoju A. Ðliku redagavo „Mûsø
jaunimo vadovà“, iðleistà  1939 m. Tais
paèiais metais paraðë ir iðleido knyge-
læ apie reformatorius „Husas ir Vikli-
fas“. Koregavo ir rûpinosi 1942 m.
Kaune naujai leidþiamu kunigo Ado-
mo Ðerno giesmynu.

1940 m. kovo 16 d. Lietuvos
evangelikø reformatø kolegijos nuta-
rimu kun. A. Balèiauskas paskirtas Lie-
tuvos kariuomenës evangelikø kapelio-
nu ir perkeltas á Kaunà. Èia jis kartu
su evangelikais liuteronais laikë pamal-
das evangelikams reformatams, nes re-
formatø baþnyèios statyba taip ir liko
neuþbaigta. Jo laikomos pamaldos bu-
vo transliuojamos per radijà.

1940 m. vasaros pradþios ávykiai
gerokai pakoregavo Lietuvos gyveni-
mà. Tarybø valdþia uþdraudë bet ko-
kià kultûrinæ veiklà baþnyèiose. Kuni-
gas A. Balèiauskas buvo atleistas ið ka-
riuomenës kapeliono pareigø. 1942 m.
jis su þmona Alisa Aleksandra Broker-
taite gráþo á Birþus, kur dirbo antruoju
kunigu ir dëstë tikybà Birþø gimnazi-
joje.

1952 m. sausio 24 d. kun. A. Bal-
èiauskas mirë nuo ðirdies infarkto. Pa-
laidotas Birþø senosiose evangelikø ka-
pinëse, esanèiose Nastopkos gatvëje.

Pirmosios evangelikø draugijos
Evangelikø reformatø baþnyèios

Sinodas, skirdamas stipendijas besimo-
kanèiam jaunimui, paruoðë gausø bûrá
sàmoningos inteligentijos, kuri pirmai-
siais nepriklausomybës metais ir kovø
uþ jà laikotarpiu buvo lietuviø visuome-
nës prieðakyje. Taèiau per pirmàjá Ne-
priklausomybës deðimtmetá evangelikø
jaunimas, skirtingai nei katalikai,  ne-
buvo buriamas á organizacijas, nes Pir-
masis pasaulinis karas skaudþiai palie-
të ir Lietuvos evangelikus reformatus.

Kunigas Aleksandras Balèiaus-
kas, rûpinæsis jaunimo organizavimu,
nurodë, kad tik „atstaèius karo ap-
griautas baþnyèias, sunaikintus parapi-
jinius trobesius, aprûpinus pavargëlius,

suorganizavus parapijø seniûnijas, ta-
rybas, valdybas [...], ateis laikas pagal-
voti ir apie evangelikø reformatø jau-
nimo organizavimà“.

Pirmosios evangelikø draugijos
pradëjo kurtis XX a. 3 deðimtmetyje,
kai prie Kauno Vytauto Didþiojo uni-
versiteto 1925 m. buvo ásteigtas evan-
gelikø teologijos fakultetas. Studen-
tai, daugiausia teologai reformatai,
1926 m. susibûrë á studentø korpora-
cijà „Concordia Akademia“. Á jà stojo
tikybos ir pasaulëþiûros atþvilgiu  skir-
tingai màstantys studentai. Todël dël
paþiûrø ávairumo joje nebuvo vienybës
ir 1929 m. korporacija buvo uþdaryta.
Aktyvesni studentai evangelikai tuo
nebuvo patenkinti. Jie kûrë planus
ásteigti savo organizacijà. Tø paèiø me-
tø rudená evangelikø studentija susior-
ganizavo á „Lietuvos universiteto stu-
dentø evangelikø draugijà“. Ðios drau-
gijos tikslas – vienyti visus Lietuvos
evangelikus protestantiðkos pasaulë-
þiûros ir ideologijos pagrindu, stiprin-
ti tradicijas ir þengti naujais kultûros
bei dorovës keliais. Á draugijà ásiraðë
daugiau nei 30 studentø. Draugijos pir-
mininku buvo iðrinktas teologijos stu-
dentas Aleksandras Balèiauskas, kuris
kreipësi á evangelikø visuomenæ, saky-
damas, kad „mûsø tikslas sunkus, rei-
kalauja daug atsidavimo, nenuilstamo
darbo ir ypaè reikalauja, kad mumyse
vieðpatautø meilë, vienybë, pasitikëji-
mas“.

Draugijos veikla nebuvo pakan-
kamai aktyvi, taèiau ji padëjo bendrauti
studentams, suartino juos su Kauno
evangelikø bendruomene, ðelpë netur-
tingus studentus, rengë minëjimus, va-
karus, ekskursijas. 1936 m. uþdarius
Evangelikø teologijos fakultetà, drau-
gija nustojo veikusi.

Kaimo jaunimas pirmiausia pra-
dëjo organizuotis Ðvobiðkyje. Jau nuo
1928 m. rudens bûrelis veikliausiø
evangelikø reformatø pradëjo rinktis á
klebonijà aptarti organizaciniø klausi-
mø, bandë nubrëþti gaires bûsimos or-
ganizacijos darbui, ruoðë ástatus.

Švobiškio draugija
Sàlygas jaunimui pradëti orga-

nizuotis Ðvobiðkyje sudarë nuo seno èia
gajos ðvietëjiðkos idëjos. Bûtent èia
1911–1913 m. kunigas J. Ðepetys leido
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pirmàjá reformatø periodiná leidiná
„Pasiuntinys“. Draugijos kûrimosi me-
tu èia kunigavo Povilas Jaðinskas, ku-
ris daug raðë spaudai. Galbût todël, pir-
miausia, Ðvobiðkio jaunimas ir atsilie-
pë á raginimà jungtis á draugijà.

 Evangelikø jaunimo draugija
Ðvobiðkyje ásteigta 1930 m. kovo 30 d.
Jau steigiamojo susirinkimo metu ási-
raðë 34 jaunuoliai. Ásteigtos giedojimo,
sporto, vaidybos, muzikos sekcijos,
knygynëlis.

Kunigas P. Jaðinskas kreipësi á
visà evangeliðkàjá jaunimà, sakydamas,
kad Ðvobiðkio jaunimui bus sunku dirb-
ti be kitø parapijø jaunimo pagalbos.
Jis tikëjosi, kad visas Lietuvos jauni-
mas organizuosis á draugijas, o per jas
jungsis su viso pasaulio evangelikø jau-
nimo sàjunga. Nors jaunimo entuziaz-
mas buvo didelis, bet draugija negalë-
jo savo veiklos iðplësti. Ðvobiðkio pa-
rapija nedidelë, atitolusi nuo kitø evan-
geliðkø parapijø, be to, buvo maþai in-
teligentø, kurie padëtø organizuoti
ávairius renginius ir pateiktø idëjø. Ne-
priklausomai veikusi 6 metus ði orga-
nizacija 1936 m. kovo 15 d. prisijungë
prie „Radvilos“ draugijos.

Esant tokiai situacijai, Birþø
evangelikø reformatø baþnyèios diako-
nui A. Balèiauskui kilo sumanymas
steigti draugijà, kuri apimtø visø evan-
gelikø reformatø parapijø jaunimà.

Susipaþinæs su Birþø mokyto-
jais, jaunimu, vietos inteligentija, ga-
væs pritarimà ið vyresniø bendramin-
èiø ir Kolegijos plenumo sutikimà,
1931 m. gruodþio 13 d. parapijos salë-
je jis suðaukë susirinkimà. Jo metu
kun. A. Balèiauskas skaitë paskaità
„Kodël mes esame evangelikai“ ir ið-
këlë jaunimo jungimosi á draugijà klau-
simà. Gavus pritarimà, buvo iðrinkta
7 asmenø komisija A. Balèiausko pa-
rengto ástatø projekto aptarimui.

Taip gimë „Radvila“
1931 m. gruodþio 20 d. ávyko stei-

giamasis susirinkimas, kuriame buvo
ákurta evangelikø reformatø jaunimo
draugija „Radvila“. Jau paèià pirmà die-
nà á draugijà ásiraðë 56 jaunuoliai.

Kitas „Radvilos“ draugijos nariø
ir rëmëjø susirinkimas ávyko 1932 m.
sausio 3 d. Jo metu docentas dr. Pau-
lius Slavënas skaitë paskaità. Buvo su-
darytos trys sekcijos: choro, vaidybos,
rankdarbiø. Iðrinkta nuolatinë valdyba

1932 metams. Jos pirmininku tapo kun.
A. Balèiauskas, pavaduotoju – mokyto-
jas A. Ðlikas, sekretoriumi – banko tar-
nautojas A. Jukna, kasininke – paðto
darbuotoja – M. Tunkûnaitë, knyginin-
ku – istorikas, þemës tvarkymo valdinin-
kas S. Palðis. Ðiai valdybai teko áveikti
pirmuosius ir paèius sunkiausius „Rad-
vilos“ draugijos gyvavimo þingsnius.

Sausio 31 d. valdyba suðaukë
susirinkimà. A. Balèiauskas perskaitë
paskaità „Jaunimo blaivumas bûtina
sàlyga kultûros paþangai“. Suruoðta
nariø susipaþinimo arbatëlë. Ðiame su-
sirinkime draugijos nariai apsvarstë
1932 m. veiklos planà, kuriame numa-
tyta steigti sekmadienines mokyklas,
kur bûtø laikomos trumpos, vaikams
pritaikytos pamaldos, aiðkinamas
Ðventasis Raðtas, mokoma krikðèionið-
ko elgesio, steigti vieðas skaityklas,
skaityti paskaitas auklëjimo, dorovës,
religijos, istorijos ir kt. klausimais,
ákurti chorà, vaidybos, muzikos, rank-
darbiø sekcijas, ruoðti vakarus, kon-
certus, ekskursijas, be to, rûpintis sa-
vo organizacijos nariais, jø moraliniu
ir materialiniu gyvenimu, steigti drau-
gijos skyrius kitose evangeliðkose pa-
rapijose, bendradarbiauti su kitomis
jaunimo organizacijomis. Ðios veiklos
gairës buvo visø draugijos gyvavimo
metø plano pagrindas. Vëliau dar bu-
vo atkreiptas dëmesys á sportà, ávairius
konkursus.

Valdyba kreipësi á evangeliðkà
visuomenæ, ypaè inteligentijà, praðyda-
ma visokeriopos paramos. A. Balèiaus-
kas buvo ásitikinæs, kad „tik glaudus
bendradarbiavimas su geriau gyvenimà
paþástanèiais vyresniais, uþtikrins gra-
þià ateitá to kraðto baþnyèiai, tautai,
valstybei“.

„Radvilos“ draugijà visà jos gy-
vavimo laikotarpá kuravo parapijø ku-
nigai, mokytojai, studentai ir kiti inte-
ligentai.

Renginiai, nauji skyriai
1932 m. birþelio 24 d. Sinodas

diakonà A. Balèiauskà ordinavo á ku-
nigus. „Radvilos“ draugijos nariai Si-
nodo dienomis surengë vienà pirmøjø
ir ádomiausiø masiniø renginiø: birþe-
lio 24–26 d. „Auðros“ mokykloje veikë
paroda prieð alkoholá, kuriai ekspona-
tai buvo atveþti ið Kauno blaivybës cen-
tro, o Vasiliausko kino salëje surengtas
girtavimo teismas. Girtavimà smerkë
kunigas generalinis superintendentas

P. Jakubënas, kun. P. Jaðinskas, gydy-
tojas J. Mikelënas, mokyklø inspekto-
rius J. Kutra. Girtavimà gynë mokyto-
jas A. Ðlikas, paðto virðininkas M. Ple-
pys, studentai L. Nastopka, J. Kregþdë.
Teismo esmë buvo tokia: „Radvilos“
draugija iðkelia kaltinimus girtavimui ir
reikalauja jam grieþèiausios bausmës –
suðaudymo. Buvæs ðio renginio dalyvis
S. Palðis taip apraðo teismà: „Prokuro-
ras graþiais, pamatuotais argumentais
kaltino alkoholá, kaip viso pikto ðaltiná.
Árodinëjo, kaip per alkoholá þmonës
kasdieniniame gyvenime daug nelaimiø
apturi. Vartodami alkoholá þmonës su-
naikina ne tiktai savo materialines gë-
rybes, bet ir savo dvasià bei moralæ. [...]
Gynëjas árodinëjo alkoholio naudingu-
mà þmonijai kaip vaistà, kaip þmogaus
ðirdá palinksminantá, patarnaujantá
þmoniø geriems santykiams ir tarpusa-
vio pagalbai, ypaè talkø metu ûkyje, ir
praðë teismà alkoholá iðteisinti o jo ne-
tinkamà vartojimà – girtuokliavimà nu-
teisti“. Teismas, iðklausæs abi puses ir
liudininkus, priëmë nuosprendá: „Alko-
holá iðteisinti ir pasmerkti girtuokliavi-
mà.“ Teismu liko ðiek tiek nepatenkin-
tas superintendentas kun. J. Ðepetys,
teigdamas, jog tai sutrukdë Sinodo dar-
bui. Birþelio 26 d. parapijos salëje ag-
ronomas J. Puodþiûnas skaitë  paskai-
tà tema „Pasaulinë ûkio krizë ir kaip ið
jos gelbëtis“.

1932 m. spalio 2 d. visuotinis
radvilënø susirinkimas priëmë kun.
A. Balèiausko parengtas draugijos vi-
daus tvarkos taisykles dël naujø skyriø
steigimo, dël santykiø su centro valdy-
ba, dël centro valdybos pareigø ir tei-
siø, dël skyriø atstovø suvaþiavimø.

Draugijos veikla greitai iðsiplë-
të kitose parapijose bei kaimuose. Jau
1932 m. rudená buvo ásteigti skyriai
Geidþiûnuose (12 18 d.) ir Iðkonyse
(12 27 d.). „Radvilos“ draugijos veik-
la vis labiau pradëjo domëtis evange-
liðkasis jaunimas ir Papilio parapijo-
je. Antai, papilietis M. Zablockas laið-
ke Birþø skyriaus pirmininkui raðë:
„Rimèiau paþvelgæs á savo papilieèiø
apylinkës jaunimà, matau labai liûd-
nà vaizdà. Kiek daug laisvø valandø
sunaudojama niekam nevertiems da-
lykams: girtavimui, kortavimui, ávai-
rioms nepadorioms vakaruðkoms [...]
Skaitydamas „Sëjëjà“ ðiek tiek susipa-
þinau su Jûsø straipsniuose apraðyta
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evangelikø jaunimo „Radvila“ drau-
gija [...] Raðau Jums laiðkà kaip „Rad-
vilos“ pirmininkui, klausdamas: gal
bûtø galima ásteigti „Radvilos“ skyrius
ir pas mus, papilieèius.“ Papilio sky-
rius ásteigtas 1933 m. kovo 19 d.

Visapusë veikla
Evangelikø jaunimo organizaci-

ja „Radvila“ buvo nepolitinis, dorovi-
nio bei kultûrinio lavinimo protestan-
tø pasaulëþiûros, evangelikø jaunimo
susivienijimas su ðûkiu „Dorinkis ir
ðvieskis“. Tai reiðkë, kad nariais galëjo
bûti evangelikai reformatai ir liutero-
nai. Ið tikrøjø draugijà sudarë beveik
vien reformatai. „Radvilos“ draugijos
nerëmë jokia politinë partija. Jos na-
riai turëjo visiðkà politiniø paþiûrø lais-
væ ir galëjo priklausyti bet kuriai poli-
tinei srovei, kuri neprieðtaravo „Rad-
vilos“ tikslams. Draugijos tikslas buvo
auklëti jaunimo krikðèioniðkumo, tau-
tiðkumo, kultûringumo, meilës Tëvy-
nei, ðeimyniðkumo ir visuomeniðkumo
principus. Ðie tikslai ágyvendinami,
steigiant skyrius ávairiose evangelikø
gyvenamose vietose, rengiant kursus,
paskaitas, pokalbius, vakarus bei eks-
kursijas, steigiant skaityklas, knygynus,
sekmadienines mokyklas, organizuo-
jant chorus, muzikos, vaidybos, meno,
sporto sekcijas, teikiant moralinæ ir
materialinæ pagalbà draugijos nariams.

 Draugija turëjo juridinio as-
mens teises, antspaudà su draugijos pa-
vadinimu ir ðûkio pirmosiomis raidëmis
(D ir Ð), vëliavà, þenkliukà. „Radvilos“
draugijos þenklas – skydas su þalia, bal-
ta ir violetine spalva. Jo centre – ðirdis,
kryþius ir inkaras. Þalia spalva ir kry-
þius reiðkë tikëjimà, balta spalva ir ðir-
dis – meilæ, o violetinë ir inkaras – viltá.
Ðis þenklelis buvo 1 cm2 dydþio. Padi-

dintas variantas buvo iðsiuvinëtas „Rad-
vilos“ draugijos vëliavoje. Centro val-
dyba vëliavà ásigijo 1935 m. uþ 275 litus.

Tais paèiais metais paskelbtas
konkursas „Radvilos“ draugijos himnui
sukurti. Ðá konkursà laimëjo P. Juodgu-
dis, sukûræs himnà „Garbingø Radvilø
ainiai / Atverkim dþiaugsmui savo ðir-
dis [...]“. Uþ tai jam buvo áteikta Centro
valdybos dovana – amþina aukso
plunksna „Napoleon“. Muzikà himnui
paraðë kompozitorius K. Galkauskas.

Draugijos ástatuose, priimtuose
1932 m., sakoma, kad jos veikimo plo-
tas – visa Lietuva, o centro valdybos
bûstinë – Birþai.

Jos lëðas sudarë: nariø mokes-
èiai, aukos, paðalpos, pajamos uþ ávai-
rias pramogas.

Draugijos nariu galëjo bûti kiek-
vienas evangelikas, sutinkàs su draugi-
jos ástatais. Á draugijà galëjo ástoti jau-
nuoliai, padavæ pareiðkimà su dviem re-
komendacijomis ir sumokëjæ 1 lito sto-
jamàjá mokestá. Kiekvienam nariui ið-
duodama nario knygelë.

Draugijos nariai buvo skirstomi
á aktyvius, pasyvius ir garbës. Aktyviais
nariais vadinami jaunuoliai, kurie akty-
viai dalyvavo draugijos veikloje. Pasy-
vûs – prijauèiantys draugijai ir jà re-
miantys. Jais galëjo bûti ir nekonfirmuo-
ti jaunuoliai. Garbës nariais buvo ren-
kami garbingi mokslo ir visuomenës vei-
këjai arba daug draugijai padëjæ þmo-
nës. Sprendimo teisæ draugijos veikloje
turëjo nariai, patarimo – likusieji.

Kiekvieno nario pareiga – dirb-
ti pagal iðgales, vykdyti nurodymus,
mokëti 2 litø metiná mokestá, kurá val-
dyba galëjo sumaþinti, atidëti mokëji-
mà arba neturtinguosius visiðkai atleis-
ti nuo jo.

1936 m. pertvarkius ástatus pa-
gal Draugijø ástatymo reikalavimus,

buvo pakeisti du punktai: amþiaus ir
metinio mokesèio. Buvo nustatyta, kad
nariu gali tapti kiekvienas, ne jaunes-
nis kaip 18 metø amþiaus asmuo, akty-
viais nariais – 21 metø amþiaus evan-
gelikai, kurie aktyviai dalyvauja drau-
gijos veikloje, pasyviais nariais – ne jau-
nesni kaip 18 metø amþiaus, kurie pri-
jauèia draugijai. Sprendþiamàjá balsà
jau turëjo aktyvûs ir draugijos garbës
nariai. Buvo nustatytas 1 lito metinis
mokestis aktyviems ir pasyviems na-
riams, kurá galëjo koreguoti Centro
valdyba.

Á Centro valdybà, skyriø valdy-
bà, garbës teismà ir revizijos komisijà
buvo renkami tik aktyvûs ir ne jaunes-
ni kaip 24 metø amþiaus evangelikai.

Ástatuose nurodyta, kad skyrius
steigë, uþdarë ir áregistravo Centro val-
dyba. Naujam skyriui ásteigti reikalin-
ga ne maþiau 12 nariø, kuriuos tvirti-
no Centro valdyba, o kitus – skyriaus
visuotinis susirinkimas. Draugijos sky-
riø reikalus tvarkë: visuotinis nariø su-
sirinkimas, skyriaus valdyba, revizijos
komisija. Visi skyriai á Centro valdy-
bos kasà mokëjo 25 proc. savo meti-
nio pelno.  Nuo 1938 m. buvo pereita
prie 15 proc. metinio pelno mokesèio.

Draugija turëjo Garbës teismà,
kuris sprendë nesusipratimus tarp na-
riø, aiðkinosi nusikaltimus ir buvo ren-
kamas vieneriems metams ið 3 nariø
bei 2 kandidatø.

Priëmus naujà ástatymà, ið drau-
gijos turëjo iðstoti virð 100 nariø, netu-
rinèiø 18 metø. Todël teko rûpintis nau-
jø nariø priëmimu.

Muziejuje saugoma Berþynës
skyriaus 1937 m. protokolø knyga su
pareiðkimais, kuriø blankai paruoðti
pagal 1936 m. ástatus.

  Pradþia. Pabaiga – kitame
„Apþvalgos“ numeryje

Atkelta ið 11 p.

Lietuvos nacionaliniame muzie-
juje pristatyta Vilniaus parapijos nario
Vaclovo Juodpusio knyga „Lietuviø
tautinio meno ansamblis „Èiurlionis“
1949–1991 metais“. Tai – antroji muzi-
kologo išleista knyga. Pirmoji – „Èiur-
lionio“ ansamblis 1940–1949 metais.
Dienoraðtis“ – iðëjo 2000 metais.

Renginio metu, kurá organiza-
vo Muzikø rëmimo fondas, Nacionali-
nis muziejus bei Lietuvos reformacijos

DAR VIENA VILNIAUS PARAPIJIEÈIO KNYGA
istorijos ir kultûros draugija, V. Juod-
pusis nuoðirdþiai dëkojo prof. Linai
Naikelienei, Jungtinëse Amerikos Vals-
tijose subûrusiai komitetà, kuris prisi-
dëjo prie ðios knygos iðleidimo, bei iðei-
vijos lietuviø Kazickø ðeimai, kurie fi-
nansiðkai parëmë ðá leidiná.

V. Juodpusis papasakojo, kad
šios knygos rašymas ir rengimas spau-
dai uþtruko apie ketverius metus. Joje
autorius teigia: „Norëtøsi manyti, kad

ir ðis darbas sudomins jaunàjà mûsø
tautieèiø kartà ne tik Lietuvoje, bet ir
visame pasaulyje, kur tik susibûrusios
didesnës ar maþesnës mûsø tautieèiø
bendruomenës, kad „Èiurlionio“ an-
samblio nueitas kelias ir jo laimëjimai
populiarinant lietuviø liaudies dainà,
instrumentinæ muzikà, ðoká bus átiki-
nanèiu pavyzdþiu, kaip reikia puoselë-
ti lietuviø tautiná menà tam, kad þemë-
lapyje iðliktume kaip tauta su savo kal-
ba, menu ir paproèiais.“

 Viktorija Liauðkaitë
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Ignas Skudrickas, praëjusios kadenci-
jos draugijos „Radvila“  pirmininkas

Pernai viduvasaryje eiliniame Si-
nodo suvaþiavime Ðvedijos misijos baþ-
nyèios Vaxjo parapijos kunigas Gunar
Petersson su þmona Lena Petersson bei
Ona Gurvièienë kartu su sveikinimais Si-
nodui mûsø baþnyèios atstovams áteikë
kvietimà – penkerius metus pavieðëti jø
ðalyje. Labai apsidþiaugiau suþinojæs, jog
esu tame penketuke, nes seniai svajojau
aplankyti ðvedø baþnyèià, joje veikianèias
jaunimo grupes.

Ðauni mûsø kompanija – diako-
në Sigita Ðvambarienë, Nemunëlio
Radviliðkio parapijos pirmininkë Va-
lerija Kubiliûnienë, Vilniaus parapijos
pirmininkë Renata Bareikienë, buvu-
si Birþø parapijos pirmininkë Palmira
Ðiukðiûnienë – greitai pasiruoðë kelio-
nei. Sëkmingai pasiekæ Ðvedijà buvo-
me ákurdinti trijose skirtingose vieto-
se. Kiekvienam buvo parinkti ðeiminin-
kai pagal amþiø ir veiklos sritá. Tai liu-
dijo aukðtà organizatoriø profesiona-
lumà rengiant tokius vizitus. Mane ap-
gyvendino kun. Gunaro namuose. Tuo
metu jis su þmona buvo iðvykæ ið Ðve-
dijos. Todël su manimi gyveno Vaxjo
parapijoje uþ jaunimo veiklà atsakin-
ga mergina Stina ir vaikinas Aleksan-
dras. Taip buvo suteikta galimybë ben-
drauti, dalintis sukauptomis þiniomis
apie baþnytiná jaunimo gyvenimà.

Pagarba jaunystei ir senatvei
Per tris dienas Vaxjo mieste ap-

lankëme daug ádomiø institucijø. Bu-
vome vyresniø þmoniø globos centro te-
rapiniame skyriuje, kuriame gyvena ke-
li senyvo amþiaus þmonës. Jie gali
megzti, austi, dirbti staliaus darbus.
Dirbtuvëse sutikome senelá, kalantá sta-
liukà savo anûkei, o audþianèios mo-
èiutës ðypsojosi ir dþiûgavo, kaip joms
èia patinka. Centre gali lankytis bei dar-
buotis ir miestelio senoliai. Kelios mo-
èiutës skirtingomis dienomis audþia tà
patá kilimà, rankðluostá. Puikus koope-
racijos ir bendro supratimo pavyzdys!
Aplankëme dar vienà seneliø centrà,
kurio veikla orientuota á senø þmoniø,
serganèiø ir negalinèiø savimi pasirû-
pinti, prieþiûrà. Pamatëme, kaip ðiltai
darbuotojai bendrauja su seneliais ir
kokiomis technologijomis palengvina- Nukelta á 14 p.

ŠVEDIJA: PAGARBA ÞMOGUI IR TRADICIJAI

mas slaugiø darbas. Apsilankëme ir pas
jauniausius broliukus ir sesutes. Vaikø
parengiamajame prieðmokykliniame
darþelyje pasijutome maþyliais. Mums
knietëjo pamatyti kiekvienà kampelá,
kambariukà, þaisliukà ar áranká, kuriais
berniukai jau nuo maþø dienø lavina
namø meistro ágûdþius. Vëliau nuvyko-
me á baþnyèià, kuri globoja minëtà vai-
kø  darþelá. Ádomu, jog darþelis ákurtas
po baþnyèia. Pirmas aukðtas skirtas dar-
þeliui, o virð jo ákurta baþnyèia. Joje su-
sitikome su baþnyèios organizacija „Bil-
da“, kuri uþsiima bendruomene, jos dis-
kusijomis, veikla.

Kiekvienoje aplankytoje vietoje
susipaþinome su jø tikslais, darbo me-
todika, bendravimo svarba ir integra-
cija á visuomenæ. Pastebëjome, jog Ðve-
dijoje labai rûpinamasi þmogumi: ávai-
rûs sunkumai sutvarkomi betarpiðkai
bendraujant valstybës institucijoms ir
visuomenei.

Puiki patirtis
 Baþnyèia nustebino labai prak-

tiðku bendravimu ir bendruomenës in-
tegracija á krikðèioniðkà gyvenimà –
erdvios patalpos, kuriose vietos atsi-
randa bet kokiai veiklai, didelë pobû-
viø salë, biurai, virtuvëlë ir t. t. Taip su-
kuriama tinkama erdvë bendruomenei
uþsiimti bet kokia veikla, traukia susi-
eiti á bendraminèiø ratà. Girdëjome
baþnyèios choro ir dûdø orkestro re-
peticijas. Nustebino ten veikiantis vy-
rø kulinarø klubas „Torpar“, kurio pa-

gaminta vakariene buvome pavaiðinti.
Beuþkandþiaujant artimiau susipaþino-
me su bendruomene, papasakojome,
kà veikiame, kaip sekasi ir apie kà sva-
jojame. Vakarienë tæsësi maþose gru-
pelëse. Apsilankëme ðalia miesto esan-
èioje maþoje parapijoje, kurioje ávai-
raus amþiaus baþnyèios nariai susiren-
ka vakarieniauti kartà per savaitæ. Su-
sipaþinome su mielais þmonëmis ir gar-
dþiavomës jø pagamintomis vaiðëmis.
Beje, ði baþnyèia stovi ðalia studentø
miestelio. Jame universitetas su visais
fakultetais ir studentø bendrabuèiais
yra vienoje vietoje. Bendrabuèiai pa-
naðûs á praðmatnius butus. Laisvalai-
kiui praleisti skirtos kavinës, barai, klu-
bai. Yra net þirgynas. Fantastika!

Aplankëme ir garsøjá „Aido
bokðtà“. Ásivaizduokite apverstà ir pa-
statytà ant keliø poliø apie 40 metrø
skersmens pusrutulá. Net maþiausio
akmenuko, atsimuðusio á þemæ, garsas
sustiprëja apie 100 kartø ir vis atsikar-
toja. Kà jau kalbëti, kai þemu tembru
skleidi monstro garsus. Pats savæs gali
iðsigàsti. Apsilankëme ir Vaxjo miesto
katedroje. Ðiuose Dievo namuose la-
bai skoningai suderintas dizainas –
kiekviena spalva ar architektûros de-
talë turi savo vietà.

Draugiškas bendravimas
Kaip papildomà objektà pasi-

rinkome miesto mokyklà. Valerija, Si-
gita ir að daþnai susiduriame su jauni-

Pirmas ið deðinës – Ignas
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mu, todël buvo labai ádomu, kaip ðvie-
timo sistema rûpinasi jaunàja karta.
Nudþiugino tai, kad Ðvedijoje jau se-
niai taikomas Lietuvoje dar tik plintan-
tis neformalusis ugdymas, kurá mes
nuolat naudojame tik „Radvilos“ pro-
jektuose. Mokiniai daþnai gauna ko-
mandines uþduotis ir taip lavina ben-
dravimo ágûdþius. Kaip ateiviai ið ki-
tos planetos „áðokome“ á kelias pamo-
kas, kad susidarytume aiðkø vaizdà
apie vykstanèias pamokas. Daugiausia
laiko praleidome muzikos pamokoje,
kur neiðkenèiau ir  prisëdau prie mu-
ðamøjø, paskui paëmiau á rankas gita-
rà ir atlikau angliðkà dainà. Ir man, ir
kitiems labai patiko.

Vienas kelionës akcentø – susi-
tikimas su jaunimo atstovais ir bendra-
darbiavimo gairiø numatymas. Prieð
rimtà pokalbá visiðkai ne pagal planà
„iðsprûdo“ viena daina, kuri suteikë ðil-
tesnæ bendravimo atmosferà. Visø pir-
ma, su Sigita iðklausëme ðvedø jauni-
mo veiklos pristatymo, po to kalbëjo-
me apie organizacijos „Radvila“ veik-
los sritis. Nors jø veiklos sàraðas lenkë
mûsø, taèiau jame  nebuvo to, kà turi-
me mes, t. y. maþesniø stovyklø. Ðve-
dai rengia tik dideles, tûkstanèius da-
lyviø pritraukianèias, skautø stovyklas.
Pamatëme, jog turime ko pasimokyti
vieni ið kitø. Po dviejø valandø pokal-
bio pakvietëme vienà ið jø atvykti á mû-
sø kasmetinæ „Radvilos“ jaunimo kon-
ferencijà. Pasiûlëme ðvedams atvykti ir
atlikti mënesio savanorystës programà
„Radvilos“ veikloje 2007 metø rudená.

Bet tai tik planai. Neatmetame galimy-
bës, kad kas nors ið mûsø jaunimo ga-
lëtø vykti pas ðvedus pasimokyti nuo-
latinës veiklos organizavimo. Laikas
parodys, kaip seksis ágyvendinti ðias
svajones.

Dþiaugiuosi, jog maèiau puikø
jaunimo bendrijos pavyzdá. Lankëmës
kas savaitæ vykstanèiuose susitikimuo-
se, kuriuose ðvedai, prieð tai susimetæ
po kelias kronas ir nusipirkæ maisto,
ruoðia vakarienæ. Tà syká ant vakarie-
nës stalo garavo skaniai ádaryta, kve-
pianti duona. Dalis jaunimo gamino
valgá, nes gamintojø grupelës pagal jø
grafikà keièiasi kiekvienà syká. Kiti ruo-
ðë sekmadienio pamaldø giesmes. La-
biausiai patiko tai, kad ne tik jaunimas,
bet ir visa bendruomenë, kad ir kokia
veikla beuþsiimtø, visada, prieð ar po
susibûrimo, garbæ Vieðpaèiui atiduo-
davo trumpa malda.

Daugiau aktyvumo
Ið Vaxjo miesto vaþiavome á

Stokholmà. Mus savo namuose  pri-
glaudë kun. Goran. Dar tà patá vakarà
kunigas parodë naktinæ Ðvedijos sosti-
næ, o rytà lankëmës jaunimo organiza-
cijos bei ðvedø misijos baþnyèios biu-
ruose. Ávyko du susitikimai, kuriuose
daug iðgirdome apie jaunimo veiklà, at-
eities strategijà, kooperavimosi su me-
todistais ir baptistais planus. Susivie-
nijimo prieþastis paprasta. Visi eina ta
paèia linkme, ðvaisto daug laiko, dary-
dami tuos paèius darbus. Susivieniji-
mas padës daug sparèiau siekti iðsikel-
tø tikslø ir bus puikus bendravimo, to-
lerancijos ir mokëjimo gyventi drauge
pavyzdys. Beje, SMU – tai pati didþiau-
sia Ðvedijos krikðèioniðka jaunimo or-
ganizacija.

Ðvedija yra suskirstyta á 8 sritis.
Lietuvos evangelikai reformatai ben-
drauja su pietine sritimi – Vaxjo para-
pija. Jaunimo veikla kiekvienoje para-
pijoje skirtinga: vienose ji yra aktyvi
(Vaxje), kitose – pasyvi. Vykdomi ávai-
rûs projektai (narystës programos).
Jaunimo atstovai siunèiami á Afrikà, Pa-
lestinà, kitas ðalis. Bûtø ðaunu ir Lietu-
voje imtis tokiø programø. „Radvilai“
turëti tokius partnerius yra be galo di-
delë dovana. Taèiau mums patiems rei-
kia imtis daugiau iniciatyvos, norint
kaþko iðmokti ið ðvedø. Galimybiø, kaip
visada, begalës, tik kiek mes jø áþvel-
giame ir kiek tam randame laiko, tai
kitas klausimas. Kiekvienas „Radvilos“

narys turëtø savæs paklausti: „Ar lauk-
siu, kol man kà nors pasiûlys, ar pats
domësiuosi, ieðkodamas naujø bendra-
darbiavimo srièiø su partneriais?“ Ska-
tinèiau kiekvienà susimàstyti, kiek mes
patys rodome iniciatyvos, o kiek esa-
me „laukimo ir tikëjimosi“ pozicijoje.

Dþiaugiuosi, kad susidariau dar
aiðkesná vaizdà apie Ðvedijos evange-
likø reformatø baþnyèià. Ji, kaip ir mes,
turi tokiø pat sunkumø: yra daug ma-
þø parapijø, kurios nyksta. Pamatëme,
kaip baþnyèia, kuri ir taip atrodo pui-
kiai, sugeba uþimti bei pritraukti ben-
druomenæ, taip pat kuria planus, kad
bendruomenë iðliktø krikðèioniðkame
bendravime. Evangelikai reformatai
sudaro 20 proc. Ðvedijos tikinèiøjø. Di-
dþioji dalis yra liuteronai.

 Aplankëme kelias Stokholmo
baþnyèias. Patiko moderni technolo-
gija, realizuojanti senovinius papro-
èius: ant altoriaus  árengtas baseinas
krikðtui. Taip pat apsilankëme kun.
Ebës parapijos baþnyèioje, po to ku-
nigo namuose, kur buvome ðiltai su-
tikti. Ebë, prisiminæs senus studenta-
vimo laikus, kai dirbo taksistu, pave-
þiojo mus po miestà. Vaizdai neapsa-
komi. Daug ðvieseliø, vanduo, laivai,
nerealaus groþio pastatai. Bet kuris
romantikas rastø sau kampelá tokia-
me senamiestyje.

Paskui – kelionë namo. Dabar
þinau, jog kà tik padëjau dar vienà di-
delá pliusà savo patirty ir paþinime. Pa-
saulis didelis, þmoniø daug, taèiau, kai
labai nori, jie visi ðalia ir visi tokie arti-
mi, kad ir kokia  kalba bekalbëtø. Svar-
biausia, kad ðirdies kalba paþástama vi-
same pasaulyje.

Vaxjo evangelikø liuteronø baþnyèia
„Apþvalgos“ archyvo nuotr.

Stokholmo vaizdai
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Ðiø metø sausio 31-àjà po trum-
po negalavimo, eidamas 76-uosius
metus, mirë  mokslininkas, ekumenis-
tas, socialinës lygybës ðalininkas bei
WARC (Worl Alliance of Reformed
Churches – Pasaulinis reformuotø baþ-
nyèiø aljansas) generalinis sekretorius
(1989–2000 m.) Milan Opoèenský.

M. Opoèenský gimë 1931-øjø
liepos 5 d. Hradec Kralove, 100 kilomet-
rø á rytus nuo Prahos.  Jo tëtis buvo pro-
testantø kunigas, o mama – pirmoji mo-
teris Èekijoje, studijavusi teologijà.

Baigæs vidurinæ mokyklà
(1950 m.) gilinosi á teologijos mokslus
kà tik atidarytame Prahos J. A. Ko-
menskio fakultete. Studijø metu di-
dþiulæ átakà darë profesoriai J. L. Hro-
madka, J. B. Souèek. 1954-aisiais bai-
gæs studijas tapo sistematinës teologi-
jos katedros asistentu. 1955-aisiais me-
tais buvo áðventintas á Evangelikø Èe-
kø Broliø Baþnyèios kunigus ir tais pa-
èiais metais vedë J. A. Komenskio fa-
kulteto absolventæ Janà Jurankovà.

1954–1967 metais Opoèenský

dirbo profesoriaus J. L. Hromadka as-
sistentu. 1965-aisiais metais apsigynë
daktaro disertacijà. Visà gyvenimà ak-
tyviai dalyvavo daugelyje ekumeniðkø
organizacijø, taip pat ir Pasauliniame
Baþnyèiø Suvaþiavime (1960 m.), Pa-
saulinëje studentø krikðèioniø federa-
cijoje (1967–1973 m.). 1967-aisias me-
tais buvo išrinktas iþdininku, dirbo Þe-
nevoje. Savo kadencijos metais aplan-
kë daugybæ studentiðkø organizacijø,
judëjimø Europoje ir kitur.  Organiza-
vo seminarus ir europinio lygmens

AMÞINYBËN IÐËJO MILAN OPOÈENSKÝ

konferencijas, skirtas krikðèionims stu-
dentams ir studentø kunigams.

1973 metais M. Opoèenský grá-
þo á Prahà, tapo docentu ir pradëjo dës-
tyti J. A. Komenskio fakultete. Po dve-
jø metø tapo profesoriumi. 1974-aisiais
Pasaulinës studentø krikðèioniø fede-
racijos iðrinktas Europos regiono pir-
mininku, bet kurá laikà negalëjo tinka-
mai atlikti savo pareigø. 1976–1980
metais posovietinës valstybinës institu-
cijos uþdraudë jo keliones á uþsiená, taip
pat buvo ribojama ir jo veikla uþ fa-
kulteto ribø – draudþiama pamokslauti
ir skaityti paskaitas parapijose bei baþ-
nytiniuose susirinkimuose.

Dr. M. Opoèenský, kaip moks-
lininkas domëjosi pagrindiniais èekø
Reformacijos motyvais ir Petr Chel-
cický teologija. Šia tema jis 1978 me-
tais parašë darbà „Þinios apie sakra-
mentus“ („Zpravy o svatostech“).  Ðeð-
tajame deðimtmetyje jis tyrinëjo seku-
liarizmo, krikðèionybës ir marksizmo
sàryðá, ideologijos problematikà, stu-
dentø ir jaunimo sukilimus, ávairius vi-
suomenës gyvenimo klausimus.

1989 m. sausio 1 d. M. Opo-
èenský  išrinktas WARC (bûstinë – Þe-
nevoje) generaliniu sekretoriumi.
WARC – pasaulinei evangelikø refor-
matø ir presbiterionø Baþnyèiø Ben-
drijai – ðiuo metu priklauso 214 baþ-
nyèiø ið 107 ðaliø. Lietuvos evangeli-
kai reformatai – tikrieji jos nariai nuo
1924 metø. Eidamas WARC generali-
nio sekretoriaus pareigas dr. M. Opo-
èenský 1993 metø vasarà aplankë Lie-
tuvos evangelikø reforamatø Baþnyèià,

dalyvavo jos eiliniame Sinodo suvaþia-
vime Birþuose. Jis labai domëjosi Lie-
tuvos evangelikø reformatø gyvenimu,
nuoðirdþiai rëmë Sinodo rekomenduo-
tus teologijos studentus.

2000 m. M. Opoèenský iðëjo á
pensijà, buvo Karolio Universiteto
Evangelikø Protestantø Teologijos Fa-
kulteto profesorius emeritas.

Milan Opoèenský gedi šeima –
þmona Jana, ordinuota kunigë, ir trys
vaikai, taip pat pasaulio reformuotø
baþnyèiø tikintieji.

Milan Opoèenský palaikai palai-
doti jo pirmosios tarnystës parapijoje.

Parengë diak. Gitana Gasiûnaitë
(Buvusi Karolio universiteto Evangeli-

kø Protestantø teologijos fakulteto
magistro laipsnio teologijos studentë)

Spaudoje  pasirodë prof. Jono
Anièo biografinë apybraiþa „Generolas
Silvestras Þukauskas (1861–1937)“.
Mums, reformatams, generolas Silvest-
ras Þukauskas brangus dar ir todël, kad
buvo mûsø tikëjimo brolis. Knygoje
prof. J. Anièas apie tai raðo:
„Tam tikrà metamorfozæ patyrë ir ge-
nerolo S. Þukausko santykio su tikyba
interpretavimas bei aiðkinimas. Gene-
rolas S. Þukauskas vienareikðmiðkai pa-
brëþdavo, kad jis yra evangelikø refor-
matø tikybos. Apie 1920 m. uþpildytos
anketos skiltyje „Tikyba“ jis lakoniðkai
raðë: „Reformatas“, o 1928 m. sausio
31 d. uþpildyto tarnybos lapo skiltyje
„Tautybë ir tikyba“ paþymëta: „Lietu-

GENEROLAS SILVESTRAS ÞUKAUSKAS – REFORMATAS

vis. Evangelikø reformatø“. Trûkstant
autentiðkø duomenø apie S. Þukausko
tëvus, vyravo tvirta nuomonë, kad jis yra
kilæs ið evangelikø reformatø tikybà ið-
paþástanèios ðeimos.“ Beje, èia pat au-
torius pateikia ir kità versijà, kurià 1998
metais iðkëlë Vidmantas Jankauskas
knygoje „Nepriklausomos Lietuvos ge-
nerolai. I dalis“: „Pikti lieþuviai kalbë-
jo, kad Þukauskas, dar bûdamas jaunas
karininkas, karjeros sumetimais 1894 m.
tikëjimà pakeitæs per vedybas su Kau-
no vokiete Þozefina Hasfordaite.“ Ði
versija, pasak J. Anièo, pasitvirtino, kai
buvo rastas Pakruojo Romos katalikø
parapijos tikinèiøjø sàraðas, kuriame yra
ir S. Þukausko tëvai, jis pats, broliai bei

seserys. „Taigi generolas S. Þukauskas
buvo kilæs ið katalikø ðeimos, o á evan-
gelikø reformatø tikybà perëjo dël ve-
dybø, – akcentuoja knygoje J. Anièas. –
Matyt, galima patvirtinti, kad lëmë emo-
cinis pradas, o ne iðskaièiavimai; kita
vertus, negalima nepripaþinti, jog evan-
gelikø reformatø tikyba buvo palankes-
në karjerai, nes lietuviams katalikams,
ypaè po 1863 m. sukilimo, buvo nepaly-
ginamai sunkiau kilti karjeros laiptais.“

Tokia tad profesoriaus nuomo-
në apie generolo S. Þukausko tikëji-
mà. Generolas 1937 m. lapkrièio 28 d.
palaidotas Kaune, evangelikø reforma-
tø kapinëse, kurios 1959–1960 metais
buvo sunaikintos.

                „Apþvalgos“ inf.
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Ádomybës

Visi esame aplankæ bent vienà
pilá, bet ar þinome, kas ðiais laikais, kai
daugelyje ðaliø nebëra karaliø ir kara-
lieniø, rûpinasi ðiais nuostabiais, seno-
væ menanèiais statiniais? Tai – piliø pri-
þiûrëtojai. Kalbamës su ponu Lukað
Bojèuk, priþiûrinèiu Ðvihov pilá.

Koks tas, pilies priþiûrëtojo

darbas?

Ðis darbas – ávairialypis. O tai la-
bai áspûdinga. Èia susikerta vadybinin-
ko, ekonomo, buhalterio, kultûros spe-
cialisto, paminklø apsaugos, valytojo,
darbininko ir kiti darbai. Að ir dar dau-
giau profesijø galëèiau iðvardinti.

Ar jûs gilinotës á specialias

studijas?

Ne. Studijavau susisiekimà ir
techninius mokslus. Dabar nuotoliniø
studijø bûdu papildomai semiuosi pa-
minklosaugos þiniø. Studijas organizuo-
ja Prahos paminklosaugos skyrius. Pilies
priþiûrëtojui bûtinas supratimas apie pa-
minklosaugà, istorijà bei statybos reika-
lus, bûtina suvokti pagrindinius ekono-
minius dalykus bei kitus modernià visuo-
menæ formuojanèius veiksnius. Ðios pro-
fesijos atstovams privalu turëti techniná
ir humanitariná iðsilavinimà.

Koks jûsø darbo laikas?

Darbo laikas pilyje yra ávairus,
kaip ir uþsiëmimai, kuriuos að rengiu.
Vasarà, kai padaugëjo lankytojø, pluðu
ðeðias dienas per savaitæ nuo ryto iki va-
karo. Þiemà, atvirkðèiai, turiu daug lais-
vo laiko. Nors, kai þmogus gyvena ir dir-
ba pilyje, tai tarsi visà laikà yra darbe.
Dël to yra svarbu, kad pilis taptø gyve-
nimu, o ne darbu.

ÁDOMI PROFESIJA – PILIES PRIÞIÛRËTOJAS

Kuo norëjote tapti, kai

buvote vaikas?

Turbût, kaip ir kiekvienas ber-
niukas, að norëjau bûti pilotu, kosmo-
nautu ir pan. Vëliau mane sudomino
traukinukai, norëjau tapti geleþinkelio
dispeèeriu. Todël studijavau geleþinke-
lieèiø profesinëje mokykloje. Bet ma-
ne domino ir fizika, kiti mokslai, todël
studijavau aukðtojoje mokykloje.

Kaip tapote pilies

priþiûrëtoju?

Dar bûdamas studentas iðban-
dþiau naktinio sargo darbà pilyje, taip
pat pilyje dirbau gidu. Architektûros pa-
minklai mane suþavëjo, pradëjau jais
domëtis. Studijø metu dirbau gidu, o po
to perëjau visam laikui dirbti á Kune-
ticka Hora pilá.

Kurias pilis Jûs jau aplankëte?

Daugybæ piliø að jau esu aplan-
kæs ir tikiuosi dar daug aplankysiu. Jø
èia yra daug. (Èekija – senø tradicijø ða-
lis, garsëjanti pilimis ir rûmais – vert.
past.). Kiekviena pilis yra kitokia, su sa-
vo paslaptimi ir gyvenimu. Èekija – se-
nø tradicijø ðalis, garsëjanti knygø lei-
dyba, aukðtosiomis mokyklomis, gausy-
be muziejø.

Kuo sudëtinga ði profesija?

Kai kimbu á darbà, tai negalvoju,
kas sudëtinga. Pradþioje sunkiausia bu-
vo susiorientuoti per kuo trumpesná lai-
kà. Pilyje pradëjau dirbti geguþës mëne-
sá, kai jau sezonas buvo prasidëjæs. Su-
dëtingiausias dalykas – administraciniai
darbai, bet jie, manau, niekam nepatin-
ka. Taèiau, visa tai áveikiama.

O kas teikia didþiausià

dþiaugsmà?

Rûpestis pilimi ir viskas, kas su ja
susijæ. Visada dþiaugiuosi, kai galiu kà
nors gero bei naudingo padaryti paèiai
piliai, dël kurios ir esu èia. Nuostabus yra
jos paþinimas, jos paslaptis ir praeitis.

Ar lankytojai jûsø nenervina?

Kai kurie. Yra ávairiø tipø lanky-
tojø. Vieni mieli ir palankûs, su dþiaugs-
mu nori suþinoti, kà nors naujo ir keliau-
ti. Kiti keliauja, kad keliautø. Su pasta-
raisiais kartais sudëtinga surasti bendrà
kalbà.

Ar teko sutikti pilies ðmëklà?

Þinoma. Ðituos gyventojus svar-
bu gerbti, nes jiems pilis yra namai, o
mes esame tik ásikëlëliai. Jei architek-
tûros paminklas turi tapti mûsø gyve-
nimo dalimi, turëtume su juo susigyven-
ti, já paþinti ir jausti, kas jame vyksta. O
su ðmëklomis tiesiog draugauti.

Ar ámanoma apie ðià

profesijà daugiau suþinoti

internete, knygose?

Ne. Tai reikia išgyventi ir patirti.

Kà pasakytumëte tiems,

kurie nori tapti piliø

priþiûrëtojais?

Bûkite kantrûs, jei jums ið tikrø-
jø ðitas darbas patinka. Nebijokite ið-
mokti daug darbø, gilinkitës á pamin-
klosaugos sritá. Svarbiausia degti noru
paþinti ðià profesijà, tvirtai siekti uþsi-
brëþto tikslo. Profesija neturi bûti tik
darbas. Ji turi bûti gyvenimas.

Vertë diak. Gitana Gasiûnaitë
(Þurnalas „Everwood“, 2006, Nr. 12)

Lietuvos reformatø Baþnyèios vadovybë

Lietuvos ev. reformatø Baþnyèios
Unitas Lithuaniae

Sinodo Konsistorijos prezidentas

kurt. Donatas Balèiauskas

El. p. donatas.balciauskas@gmail.com
Mob. 8 698 76 500
Lietuvos reformatø kunigø telefonai:

Generalinis superintendentas

Diak. Tomas Sakas
(ðiuo metu tæsia mokslus Vokietijoje)
Mob. 8 671 11 640
Diak. Sigita Ðvambarienë (gyv. Birþuose)
Mob. 8 681 66 661
Diak. Gitana Gasiûnaitë (gyv. Prahoje)
el. paðtas saules_miestas@yahoo.com
Lekt. Raimundas Stankevièius
Mob. 8 614 82 567

kun. Rimas Mikalauskas (gyv. Birþuose)
Mob. 8686 66 383
Senjoras kun. emeritas Petras Èepas
(gyv. Medeikiuose). Tel. 8 450 58 577
Kun. Kæstutis Daugirdas (ðiuo metu tæ-
sia doktorantûros studijas Vokietijoje)
Mob.  8 686 67 007
Kun. Tomas Šernas (gyv. Vilniuje)
Tel. 213 1810, mob. 8 687 56 846


