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Iniciatyva Jeruzalės Antrojo Susirinkimo link (Towards 

Jerusalem Council II, TJCII) siekiama subūrus visas Bažnyčias ir 

denominacijas atspindėti Jeruzalės Pirmąjį susirinkimą, aprašytą 

Apaštalų darbų 15 skyriuje. 

Kodėl atspindėti? Apaštalų laikais Bažnyčią sudarė žydai, 

tačiau jon pamažu ėmė jungtis ir į Jėzų įtikėję pagonys. Žydams kilo 

labai svarbus klausimas: ar priimti į Bažnyčią pagonis, neverčiant jų 

gyventi pagal žydų tradicijas (pagal Mozės įstatymą). Todėl apaštalai 

susirinko Jeruzalėje ir priėmė sprendimą, tebegaliojantį iki šiol. 

Apaštalų atsakymas buvo toks: „Visi esame malonės, o ne Įstatymo 

galioje“. 

Šiandien situacija yra visiškai priešinga. Bažnyčią sudaro 

įvairių tautų tikintieji (pagonys) ir žydai, įtikėję Jėzų (mesijiniai 

žydai). Mesijinių žydų buvimas jau pats savaime kelia daug klausimų, 

nes jie neįtelpa į mūsų struktūras. Jie nori ir toliau švęsti Šabą ir žydų 

šventes, praktikuoti apipjaustymą… Ką su jais daryti? Ar mes juos 

priimsime į Bažnyčią? O gal jie turėtų liautis laikęsi savo tradicijų ir 

perimti krikščioniškąsias tradicijas? 

Judėjimo Jeruzalės Antrojo Susirinkimo link tikslas – nutiesti 

kelią Susirinkimui, panašiam į Jeruzalės Pirmąjį Susirinkimą, tik 

šiame Susirinkime visų Bažnyčių vadovai, vyskupai ir kiti vyresnieji 

spręstų dėl mesijinių žydų pripažinimo. Bažnyčių vadovai taip pat 

atsiprašytų ir atgailotų už bene du tūkstačius metų trunkantį 

krikščioniškąjį antisemitizmą, pakeitimo teologiją, netinkamas 

nuostatas bei požiūrį į žydus ir juos apkabintų kaip savo vyresniuosius 

brolius. 

Po Jeruzalės Pirmojo Susirinkimo buvo plačiai atvertos durys 

pagonims evangelizuoti. Mes tikime, kad po Jeruzalės Antrojo  

Susirinkimo bus atvertos durys žydams atsiversti ir išsipildys šie 

Laiško romiečiams žodžiai: „Nes jeigu jų atmetimas pasauliui reiškia 

sutaikinimą, tai ką gi reikštų jų priėmimas, jei ne gyvenimą prisikėlus 

iš numirusių?“ (Rom, 11, 15). 
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Jis yra mūsų sutaikinimas, iš abejų 
padaręs viena, sugriovęs viduryje 
stovinčią pertvarą, savo kūnu 

panaikinęs priešybę. Jis panaikino 
įsakymų Įstatymą su jo potvarkiais, 
kad iš dviejų jame būtų sukurtas 

vienas naujas žmogus. Jis įkūrė 
taiką ir viename kūne kryžiumi 
abejus sutaikino su Dievu, pats 

savyje 
sugriaudamas 
priešiškumą 
(Ef 2, 14-16). 
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Gegužės 23 d. (ketvirtadienis)  

09:00 Registracija  

10:30  Giesmės ir malda 

10:45  Pasveikinimas ir mesijinių 

žydų klausimo pristatymas (labai 

svarbus mokymas!) 

Diakonas Johannes Fichtenbauer 

12:00 Pietūs ir poilsis 

14:30 I sesija — Izraelio pašaukimas 

Dr. Richard Harvey 
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16:00 Kavos pertrauka 

16:30 II sesija — Jėzaus žydiškumas    

Rabinas Andrey Vdov 

18:00 Vakarienė 

19:00 Giesmės ir malda 

19:15  III sesija — Bažnyčios „pirmasis 

skilimas“ ir pakeitimo teologija  

Prof. kun. Etienne Vetö 

21:00 Poilsis 

 

Gegužės 24 d. (penktadienis)  

09:00 Giesmės ir malda 

09:30 IV sesija — Bažnyčios, 
sudarytos iš pagonių, ryšys su 

Bažnyčia, sudaryta iš žydų   

Prof. kun. Etienne Vetö 

10:30 Kavos pertrauka 

11:00  V sesija — Judėjimo 
Jeruzalės Antrojo Susirinkimo link 

vizija 

Rabinas Marty Waldman 

12:30 Pietūs ir poilsis 

15:00 VI sesija — Mesijinių žydų 
judėjimas  

Dr. Richard Harvey 

16:30 Kavos pertrauka 

17:00 Pranešėjų diskusija  

18:00 Pertrauka 

18:30  Šabo šventimas ir vakarienė 

(paaiškinimai ir malda — rabinas Andrey 

Lugovskiy) 

20:15 VII sesija — Mesijiniai žydai kaip 

mūsų eschatologinės vilties ženklas 
Timothy Butlin 

21:30 Poilsis 
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Gegužės 25 d. (šeštadienis)  

09:00 Šlovinimas 

09:30 VIII sesija — Kelionė su vizija 
Diakonas Johannes Fichtenbauer 

10:30 Kavos pertrauka 

11:00  IX sesija — Judėjimo Jeruzalės 

Antrojo Susirinkimo link dvasiniai 

darbai (užtarimo malda, atgailos ir maldos 
kelionės) 

12:00 Pietūs ir poilsis   

 

 

14:00 X sesija — Judėjimo Jeruzalės 

Antrojo Susirinkimo link praktiniai 

darbai  
Bendruomenių vadovų liudijimai 

15:00 Pasidalinimo grupelės pagal 

šalis  

16:00 Malda už šalis ir palaiminimas 

17:00 Renginio pabaiga 

Praktinė informacija 
 

 Registracija į renginį: SPAUSKITE ČIA 

 Registracija iki gegužės 13 d. 

Dėmesio! Išankstinė registracija į renginį BŪTINA. Jeigu Jums nereikalingas 
maitinimas, vis tiek būtinai užsiregistruokite — dėl sėkmingo renginio 
organizavimo mums reikia žinoti tikslų dalyvių skaičių 
 

 Konsultacijos mokestis: Jūsų auka pagal išgales, kuri bus skirta konsultacijos 
organizavimo išlaidoms padengti  

 Maitinimas:  pietūs — 6€, vakarienė — 4€ (Šabo šventimas negalimas be Šabo 
vakarienės) 

 Apgyvendinimas: kviečiame apsistoti pas gimines, artimuosius ar draugus. Jeigu 
vis dėlto nepavyktų rasti nakvynės, kreipkitės — „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės broliai ir 
seserys mielai Jus priglaus (tel.: +370 670 53 538, Martynas) 

 Konsultacijos kalba: anglų kalba. Vertimas į lietuvių kalbą vyks viso renginio 
metu 

 Šabo šventimas ir vakarienė: Šabas žydų tradicijoje yra didelė šventė, todėl 
visus kviečiame pasipuošti (moteris — suknelėmis ir sijonais, vyrus — šviesiais marškiniais) 

 Informacija: tel.: +370 656 88 445 (Ramunė), el. p. ramune.obe@gmail.com 
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