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Jonavos dekanato žmonės Naujuosius metus pradėjo kartu su broliais pranciškonais ir šlovinimo
grupe iš  Pakutuvėnų  (Plungės r.). Tris  dienas miesto Kultūros centre vyko Atsinaujinimo Šventojoje
Dvasioje vakarai.

“Renginį organizavome ne bažnyčioje vien todėl, kad į jį galėtų drąsiai ateiti ir ne katalikai. Be to, maldos namuose
nėra tiek vietos, kiek Kultūros centro didžiojoje salėje”, - paaiškino Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios vikaras kun.
Gintaras Blužas.

Atsinaujinimo vakarų pagrindinis tikslas - mokyti ir skatinti žmones šiuolaikiškai garbinti Jėzų. Anot brolių pran-
ciškonų, siekiama, kad atėjusieji atsivertų Dievui, patirtų išlaisvinimą ir nors truputį pasikeistų. Vakarų metu buvo skai-
tomas ir komentuojamas Šventasis Raštas, atitinkami teiginiai susiejami su šių dienų problemomis, paaiškinama, ką
įprasmina dėkojimas Viešpačiui. Skambėjo vieši liudijimai apie susitikimą su Dievu ir patirtus pirmuosius išgyvenimus.
Juos papildė melodingos, nuoširdžios giesmės, kurių žodžiai - nors paprasti, bet įtaigūs.

Broliams pranciškonams netrūksta entuziazmo. Kartu su šlovinimo grupe jie keliauja per Lietuvos  miestus. Pa-
nevėžyje, Kaune, Utenoje, Klaipėdoje šlovinimo vakarai trunka net visą savaitę. Tuo tarpu Jonavoje apsilankyta pirmą
kartą. Pasak brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio, Jonavos publika panaši į kitų miestų. Ji dar neturi patirties, nes
daugeliui tai yra naujovė. Jis akcentavo, kad Plungės krašto religingi žmonės jau žino, ko tikėtis tokiuose renginiuose.

“Šlovinti - tai reiškia liudyti Dievo darbus, kuriuos patiriame savo gyvenime. Pasakodami apie tai, kaip jį pažinome,
pirmiausia turime tikėti tuo, ką ištariame. Šlovinimo būdų gali būti įvairių. Mes muzikuojame, giedame giesmes, skelbia-
me Dievo šlovę pasauliui, stipriname viltį savyje, dalijamės tikėjimu su kitais. Tuo metu išgyvename labai džiaugsmingą
būseną”, - sakė brolis Gediminas. Galbūt vyresniems žmonėms yra neįprasti ir per daug triukšmingi šlovinimo grupės rit-
mai. Tačiau, pranciškono nuomone, kiekvienos kartos atstovams leidžiama jiems priimtinu būdu garbinti Kūrėją, nes ir
bet kuri religinė bendruomenė kitaip jį šlovina. Natūralu, kad jaunimas irgi turi mėgstamą muziką, populiarius ritmus ir jų
fone liudija. “Esu pastebėjęs, jog daugelis senų žmonių, kurie atviri Dievui, džiaugiasi viskuo, kas jam tarnauja. Jie ne-
apsiriboja kokiu nors patyrimu, išgyventu jaunystėje, ir priima tokį  šlovinimo būdą. Pasitaiko ir išreiškiančiųjų kritinį
požiūrį. Manau, kad jie nėra giliai tikintys, o tik religingi - asmeniškai Viešpaties nepažįstantys, saugiai nesijaučiantys.
Jiems svarbios tradicijos, įprastinės formos, už kurių įmanoma tam tikra prasme pasislėpti”, - pakomentavo vienuolis. Po
pirmosios viešnagės Jonavoje jis nusiteikęs optimistiškai - išreiškė viltį, jog panašūs susitikimai galimi ir ateityje.
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