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KRIKŠČIONIŲ BENDRUOMENĖ
JUDĖJIMAS UŽ RELIGINIO GYVENIMO ATSINAUJINIMĄ
2020 m. gruodis

2020 metais mus, besiruošiančius
augti, veikti, keliauti, švęsti
steigimo šventę, kaip ir visą
pasaulį, užklupo Covido krizė,
karantinas. Nežiūrint to, mūsų
Lietuvos Krikščionių
bendruomenės gyvybiniai procesai
nesustojo. Kaip mažas vaikas nėra
priklausomas vien nuo aplinkos
sąlygų, ir vystosi bei auga, taip
ir mūsų Krikščionių bendruomenė
išgyveno augimą ir vystymąsi,
nepriklausomai nuo išorinių
apribojimų.

TEKO ATIDĖTI
Buvo eilė projektų, kuriems
nuoširdžiai ruošėmės, bet juos teko
atidėti arba atšaukti dėl karantino
ribojimų. Taip nutiko su mūsų
Krikščionių bendruomenės steigimo
švente, į kurią turėjo susirinkti apie
200 žmonių iš viso pasaulio bei
Lietuvos, su mūsų organizuojama
Kylio Krikščionių bendruomenės
kelione po Lietuvą,
taipogi su mūsų planuota jaunimo
kelione į krikščionišką
jaunimo konferenciją Darmštate bei
lietuviškos delegacijos kelione į

kasmetinę Krikščionių
bendruomenės konferenciją
Gotlando saloje. Tikimės, kad visa
tai galėsime įgyvendinti, kai tik bus
įmanoma.
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APEIGOS
Pirmosios viruso bangos metu,
2020 pavasarį religinės apeigos
suaugusiems Lietuvoje nebuvo
uždraustos, nors ir
nerekomenduojamos. Tad Žmogaus
šventinimo apeigos reguliariai vyko.
Žinoma, besivystančiai
bendruomenei labai trūko Apeigų
vaikams ir viešų renginių bei
švenčių. Kai tik galėjome, prieš
apeigas gilinomės į tos savaitės
evangeliją.

BENDRUOMENĖS
NAMŲ PAIEŠKA
Dar vienas svarbus uždavinys,
sutapęs su pavasarine pandemijos
banga buvo savų patalpų
Krikščionių bendruomenei paieška
Vilniuje. Suradome mums tinkamą,
patogiai pasiekiamą sklypą netoli
Vilniaus centro. Rinkdamiesi
apžiūrėjome daug patalpų bei
sklypų, domėjomės ir gilinomės į
Pasaulinės Krikščionių
bendruomenės bažnyčių
statybos patirtį bei reikalavimus.
Telkėmės ties klausimu –

kokių bendruomenės namų mums iš
tiesų reikia, ko mes norime.
Susibūrė grupė iš 10 žmonių, kurie
tuo atsakingai rūpinosi, gilinosi ir
aptarė problemas bei klausimus.
Kalbėjomės, domėjomės, ieškojome,
skaitėme, tarėmės su architektais,
juristais, piešėme bei lipdėme ta
tema.
Tad dabar turime aiškesnį
paveikslą, kokių namų mums reikia.
Labiausiai norime statytis namus, būtent tokius, kokių reikia mūsų
bendruomenei. Įvairios pasaulio
Krikščionių bendruomenės bei
privatūs žmonės aukojo bei
skolino mūsų bendruomenės namų
įsigyjimui. Ačiū jiems. Šiuo metu
pasauliniame Krikščionių
bendruomenės fonde Lietuvos
bendruomenės namams paaukota
bei paskolinta apie 205 tūkst. Eur.
Tai teikia daug vilties ir atveria
galimybes tolesniam Lietuvos
Krikščionių bendruomenės
kūrimuisi. Nors sklypo dar
nenupirkome, bet šiuo metu yra
ruošiami pirkimo dokumentai.
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KONFIRMANTAI
skaityti plačiau...
Vasarą bei rudens pradžioje,
sušvelnėjus viruso situacijai,
spėjome surengti konfirmantų
stovyklą Lietuvos miškuose ir pačią
Konfirmaciją Vilniuje. Šiemet ji vyko
ne įprastu metu tarp Velykų
ir Sekminių, o rugsėjo mėnesį.
Pasibaigus karantinui, planuojame
užsiėmimus bei stovyklą naujai
konfirmantų grupei.

FINANSAI
Apžvelgus praeitų metų
finansinius srautus
matome, kad pagrindinės
pajamos yra reguliari
bendruomenės narių
parama, renginių metu
surenkamos aukos ir 1,2
proc. parama.
Šiais metais pavyko
įgyvendinti paskaitų ciklo
"Šventės namuose
mažiems ir dideliems"
projektą, kuris papildė
bendruomenės iždą.
Tačiau visos per metus
gautos lėšos nepilnai
padengė būtinuosius
bendruomenės poreikius.
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PASKAITOS
INTERNETU
Antrąją Covid bangą pasitikome,
mokydamiesi rengti paskaitas
internetu. Tai – paskaitų ciklas apie
metų šventes namuose. Per jį vis
daugiau naujų žmonių turi galimybę
sužinoti apie Krikščionių

bendruomenės buvimą, domėtis
religinio atsinaujinimo principais.
Aktyvus žmonų dalyvavimas
paskaitose – tai ir finansinė parama
Lietuvos Krikščionių bendruomenei,
ir mūsų komunikacija su pasauliu.

ŠVENTĖS
skaitykite plačiau...
Mūsų bendruomeninėms šventėms
planuoti, kurti ir rengti susitinka
Krikščionių bendruomenės švenčių
grupė, kurioje darbuojasi
kūrybiški ir įkvėpti žmonės. Šiemet,
laikydamiesi rekomendacijų
renginiams, atšventėme Mykolines,
Mirusių paminėjimo vakarą bei
Taikos ir ramybės palinkėjimų
šventę. Mirusių paminėjimo vakaras
prasidėjo koncertu, po to vyko
prisiminimų pokalbis apie mums
brangius mirusiuosius, ir pabaigoje
– vakaro apeigos su žvakelių už
mirusius uždegimu bei dainomis.

Taikos bei ramybės palinkėjimų
šventėje su kiekvienu palinkėjimu
uždegėme po žvakę ir dėjome jas
tam tikra forma. Šiemet tokia
degančių žvakių forma buvo „Saulės
kryžius“.

MUZIKA
Atsigrežę į užbaigtus pirmuosius
bendruomenės gyvenimo metus su
kas savaitę vykusiomis Žmogaus
šventinimo apeigomis galime
pasidžiaugti, kad kiekvieną šventinį
laikotarpį dainavome
ir mokėmės būtent tam šventiniam
laikotarpiui parinktas giesmes, tad

jau turime surinkę lietuvišką
giesmių kraitį, kurio anksčiau
nebuvo. Per iškilmingas apeigas bei
šventes Krikščionių bendruomenėje
skambėjo įvairūs muzikos
instrumentai: arfa, saksofonas,
birbynė, pianinas, gitara.
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NAUJA PRADŽIA
skaitykite plačiau...
Svarbi šių metų naujiena – kad Lina
Dvaranauskienė pradėjo studijuoti
Hamburgo kunigų seminarijoje.
Labai tuo džiaugiamės. Linos
studijas kviečiame paremti į Linos
sąskaitą LT20 3250 0046 8798 3131
(REVOLT21).

KALENDORIUS
Kolegų iš JAV pagalba buvo
sukurtas kalendorius 2021 metams,
su Lietuviško meno kūriniais
dvasine bei religine tematika,
skirtas mūsų Krikščionių
bendruomenės įsisteigimui paremti.
Jei norite jį užsisakyti, galite
kreiptis e-paštu
krikscioniubendruomene@yahoo.com

PARAMA
Mūsų veiklą galite paremti:
pervesdami į banko sąskaitą:
Krikščionių bendruomenė
Judėjimas už religinio gyvenimo
atsinaujinimą",
LT157044060007706575,
mokėjimo paskirtis: parama.
skirdami 1,2 procentus nuo
Gyventojų pajamų mokesčio.
Nuolatinio rėmimo anketą galite
užpildyti čia.

www.krikscioniubendruomene.lt

krikscioniubendruomene@yahoo.com

Konfirmantai
TRANSFORMUOJANTIS

ĮVYKIS

Kai susiruošiau rašyti šį
straipsnį, paklausiau savo
dukters: ką prisiminsi iš
konfirmavimosi metų kai būsi
sena? Ji susimąstė, o paskui ėmė
pasakoti. Išvardijus keletą
svarbiausių momentų,
netrukus įspūdžiai ir prisiminimai
liejosi lyg upė. Kartais
atrodydavo susikaupusi, kartais
imdavo juoktis, prisiminusi
stovyklos akimirkas.

Su pasididžiavimu pasakojo apie
savo pirmąjį ministravimą. Su
džiaugsmu apie dieną, kai visi
artimieji suvažiavo į
konfirmacijos šventę. Tą dieną
visi jos mylimiausi žmonės
iškilmingi ir susijaudinę buvo su
ja. Kai kunigė Rasa Kabailaitė
pamoksle palygino konfirmantus
su paukščiais, pasiruošusiais
skrydžiui į gyvenimą, net
dvigubai už Faustiną vyresnio
brolio akyse pasirodė ašaros…

Palygino
su paukščiais,
pasiruošusiais
skrydžiui.

Aš mintyse irgi peržvelgiau
prabėgusius metus, kuomet mano
dukra ir dar viena mergaitė Mėja
ruošėsi konfirmacijai. Jos
susitikdavo sekmadieniais su
Rasa ir Lina*, kartu gamindavo

skanėstus kalbėjosi ruošimosi
konfirmacijai temomis ir
pasakodavosi savo biografijas
kokiu nors aspektu, atsinešdavo
vaikystės nuotraukas, piešdavo
išgyventus jausmus. Keletą
savaičių Faustina turėjo didelį
projektą - ji kasdien po
pusvalandį aprašinėjo savo
biografiją. Namiškiai stebėjosi
kaip atkakliai ir nuosekliai šis
projektas buvo įgyvendinamas.
Kai darbas buvo baigtas, mes
apstulbome dėl jo apimties!
Dar būdama darželinukė,
Faustina žavėdavosi
konfirmantais ir laukė kada pati
ja taps. Žinoma, vienas
patraukliausių dalykų buvo
konfirmantų kelionės į Vokietiją,
į konfirmantų stovyklas. Ir štai
atėjo ta diena, kai Faustinos
rankose bilietas į Tarptautinę
jaunimo konferenciją Darmštate!
Mano mergaitė laiminga ir
pagauta savarankiškumo
antplūdžio! Bet...pasaulis
apimtas pandemijos ir durys
užsidaro…
Bet lietuviai sako: "kai Dievas
uždaro duris, tai atveria langus!".
Rugpjūčio antroje pusėje,
nuvežiau dvi merginas į
konfirmantų stovyklą Rasos
sodyboje, Labanoro girioje. Mus
pasitiko Rasa ir Lina.

Faustina turėjo
didelį projektą - ji
kasdien po
pusvalandį
aprašinėjo savo
biografiją.
Mergaitės įsitaisė mažyčiame
jaukiame kambarėlyje palėpėje,
be paliovos plepėjo ir vaikščiojo
apsikabinusios. Didžiausiame
sodybos kambaryje buvo įrengtas
altorius. Kai Faustina
skambindavo iš stovyklos,
įspūdžiams nebūdavo galo.
Studijuodama konfirmantų
stovyklos programą tiesiog
pavydėjau! Pavardinsiu keletą
užsiėmimų temų: "Apie
konfirmacijos sakramentą,
savarankišką maldą, slenkstį iš
vaikystės į jaunystę,
palaiminimą; Apie pasitikėjimą
savimi; Ką darome, ištikus krizei,
netikėtam pokyčiui?; Kaip būti
per karantiną: praktiniai
patarimai; Mano tikslai;
Vaikščiojimo meditacija; Apie
perėjimą iš Konfirmacijos į
mišias, apie mišiose naudojamus
rūbus ir daiktus; Mišių prasmė:
ką jos duoda pasauliui?;
Pirmoji komunija; Emocijos ir

santykiai, pavyzdžiai, emocijų
skalė; Prisimint situaciją, kai
buvai liūdesy, baimėje,
priešiškume, entuziazme; Surasti
gamtoje daiktą, kuris panašus į
tave ir susirinkus pasidalinti, kuo
tas daiktas panašus; Negimusieji
ir mirusieji: kaip atrandame ir
palaikome su jais ryšį?; Kam
žmogui reikalingi gyvenimo
principai, vertybės, „garbės
kodeksas“?" Dar: valgio
gaminimas kartu, žygiai gamtoje
ir ekskursijos po įdomias
apylinkės vietas, uogavimai ir
grybavimai, laužas po
žvaigždėmis lyjančiu dangumi…
Kas nepavydėtų?!
Faustinos dviem metais jaunesnis
brolis, nors yra tipiškas, viską
neigiantis paauglys, po visko ką
papasakojo sesuo konfirmantė ir

ką pats matė, tvirtai apsisprendė
- jis irgi konfirmuosis! Ir jau
telkia keletos draugų būrelį
sekančių metų konfirmavimuisi.
Tą dieną, kai mes pasipuošę ir
susijaudinę, nešini pyragais,
sugužėjom į Krikščionių
bendruomenės patalpas, kai po
ceremonijos visi vaišinomės,
dalinomės prisiminimais, žaidėm
socialinius žaidimus, paskui
fotografavomės, aš žiūrėjau į dvi
jaunas merginas ir galvojau: jos
tikrai panašios į skrydžiui
kylančius paukščius!
Edita Kuliavaitė,
konfirmantės Faustinos mama
* - Rasa Kabailaitė ir Lina
Dvaranauskienė

Metų šventės
ŠVENTĖS

KAIP

KV

ĖPAVIMAS

Rasa pakvietė
bendruomenės
narius kurti savas
švenčių šventimo
tradicijas.
2019 m. Rasa Kabailaitė grįžo
darbuotis į Vilnių ir pakvietė
bendruomenės narius kurti savas
švenčių šventimo tradicijas. Jos
įkvėpta susibūrė nedidelė grupelė
žmonių,
norinčių organizuoti
šventes mažiems ir dideliems. Ši
grupė
susitinka
laikotarpio
pradžioje ir Rasa papasakoja
apie artėjančias šventes, jų
prasmę, kaip jos švenčiamos
kitose bendruomenėse.

MET

Ų

RITME

Tuomet prasideda ne pats
lengviausias, bet labai įdomus
darbas: kartu ieškome šventės
formos, kuri atitiktų jos esmę ir
nuotaiką.
2019 metų rudenį mūsų
bendruomenėje šventėme
Mykolines, Mirusiųjų
paminėjimo, Advento pradžios
bei Taikos šventę, Kalėdas.
Pavasarį prasidėjusi pandemija
sutrikdė metų pradžios
švenčių organizavimą.
Šiais metais ėmėmės ambicingų
planų - Mykolinėms paruošti
šventę-spektaklį. Didžiuliam
vaikų ir mūsų visų džiaugsmui
sukūrėme jaukų ir įkvepiantį
susitikimą. Buvo ir istorija, ir
archangelas Mykolas ir angelais

sargais tapę vaikai. Skambėjo
Mykolinių dainos, vaikai
dovanojo archangelui Mykolui
gėles. Šventę vainikavo Apeigos
vaikams, po kurių mūsų
konfirmantės organizavo
žaidimų ratą.
Šiemet su nekantrumu laukiau,
kada vėl kalbėsime apie mūsų
mirusiuosius, kada suaugę su
vaikais linkės taikos ir degs
žvakes. Taip susiklostė įvykiai,
jog trys dienos iki Mirusiųjų
minėjimo šventės mirė mano
mama. Šventės metu galėjau
kalbėti apie ją, pasakoti
prisiminimus ir su bendruomene
dalintis skausmu. Šiuo sunkiu
laikotarpiu tai buvo didelė
pagalba man. Šventę papuošė
meninė dalis - jos nuotaiką
atspindintis euritmisčių
pasirodymas bei muzikinis
kūrinys, kurį birbyne atliko mano
vyras Žilvinas Čaplikas. Dienos
pabaigoje jis džiaugėsi, kad yra
toks renginys, kuriame galime
iškelti savo prisiminimus,
nepalikdami jų užmarščiai, ir
dalintis su kitais.
Advento pradžios šventės
išgyvenimas man labai susijęs
bendryste tarp suaugusiųjų ir
vaikų, tarp mūsų bendruomenės
narių ir kitų žmonių, su visu
pasauliu.

Kiekviena šventė
labai svarbus metų
laiko nuotaikos
išgyvenimas,
pakylėjantis,
gydantis, teikiantis
vilties.
Uždegdama Advento vainiko
žvakes jau gyvenau prisiminimais
apie džiaugsmingos rimties
Kalėdų apeigas.
Esu be galo dėkinga, kad galime
švęsti savo bendruomenėje.
Kiekviena šventė labai svarbus
metų laiko nuotaikos
išgyvenimas,
pakylėjantis, gydantis, teikiantis
vilties.
Švenčių grupės vardu
Jūratė Čaplikienė

Nauja pradžia
LINOS DVARANAUSKIENĖS ISTORIJA

Kada paskutinį
kartą teko
pirkti bilietą į
vieną pusę?
Šis klausimas skamba žaismingai
ir neįpareigojančiai. Tarsi
netikėtas paskutinės minutės
atostogų pasiūlymas. Bet
gyvenime tokia situacija toli
gražu nei žaisminga, nei
atostogas žadanti.
Mano biografijoje tai - bilietas į
nežinomą žemę, kai atsisakai

patogaus ir "tvarkingo" gyvenimo
bei dažnu atveju eini prieš srovę.
Tokį bilietą nusipirkau, kai
susipažinau su savo vyru. Kai iš
patogaus, gerai apmokamo darbo
didelėje organizacijoje išėjau į
košės virimo etatą naujai
įsteigtame Valdorfo darželyje.
Kai, sutikusi menkai
tepažįstamos moters akis, išėjau
į bendrą mokytojavimo etapą
naujai gimstančioje Valdorfo
mokykloje. Po dviejų metų vėl
išdrįsau sustoti, atsisukti
į save ir supratau, kad laukiuosi.
Tik savyje nešiojau ne naują
gyvybę, o naują impulsą. Impulsą
eiti kunigystės keliu.

Ir nešiojau jį visus metus,
auginau, saugojau nuo abejonių.
Vis pasitikrindavau ar dar jaučiu,
ar girdžiu.
Užklupta karantino, apsisiaučiau
nuolankumo (tam, kas turi
nutikti) skraiste, kad aplinkui
įsikerojusi baimė ir nežinomybė
netrikdytų.
Taip atėjo gimties diena. Vieną
šviesų rugsėjo rytą telefono
ekrane perskaičiau Hamburgo
kunigų seminarijos
administratorės Angelos žinutę.
Ji patikino, kad seminarijoje esu
laukiama. Beliko nusipirkti vienos
krypties bilietą VilniusHamburgas, susikrauti lagaminą
ir išbučiuoti šeimyną.
Spėjau nuskristi ir grįžti,
sudalyvauti dviejuose
seminarijos moduliuose,
susipažinti su ten
besimokančiais ir dirbančiais, bei
užmegzti ryšius.
Nors pandemijos šešėlis trikdo
sklandų keliavimo ir mokymosi
procesą, bet ryšiai su žmonėmis,
su medžiaga, kurią gavau ir su
praktikomis, kurias patyriau
Hamburgo kunigų seminarijoje,
dar labiau sustiprino užgimusį

Tebūnie šis
kelias Dievui,
pasauliui ir
žmonėms.
impulsą ir ryžtą eiti kunigystės
link.
Žinau, kad tai tik kelio pradžia.
Kad dar bus akmenų, į kuriuos
nusimušiu kojas, bus gaivių
šaltinių, malšinančių troškulį,
bus kalnai abejonių ir jūra
palaikančių žvilgsnių, bus liūdnos
išsiskyrimo akimirkos ir džiugūs
atradimo momentai.
Šiandien glaudžiu prie širdies
naujai užgimusią pradžią ir esu
begaliniai dėkinga artimiausiems,
kurių dėka galiu keliauti
kunigystės keliu, visokeriopai
palaikantiems bendruomenės
nariams ir draugams.
Tebūnie šis kelias Dievui,
pasauliui ir žmonėms.
Lina Dvaranauskienė

