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„ Jei laikysit ės mano mokslo, j ūs iš tikro b ūsite mano mokiniai;   

jūs  pažinsite ties ą ir tiesa padarys jus laisvus. “ Jn  8,31-32

  

*Tiesos Draugas Ekstra yra Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių

sąjungos leidinys, platinamas elektroniniu paštu, skirtas apžvelgti mūsų

bendrijos įvykius, naujienas, spausdinti aktualius straipsnius bei esė.*

 

Šiame numeryje:

Kvietimas į NEBIM susitikimą moterims

LEBBS bendruomenių atstovų susitikimo metu kalbėtas LEBBS pirmininko Irmanto
Pinkoraičio pamokslas

EBF maldos reikmės ir kalendorius

 

------------------------

       Mieli broliai ir seserys,

Sveikiname sulaukus Advento meto!  Kokia nuostabi  dovana gali  būti  šios keturios savaitės.
Laikas dėkoti Dievui už naujas pradžias – juk nuo Advento prasideda bažnyčios metai. Už mums
jau  padovanotą  ramybę  –  jei  tik  esame pasiruošę  nesiduoti  įkinkomi  į  “švenčių”  jungą.  Už
galimybę mokytis laukti – laukti ne šiaip šių Kalėdų, o Kristaus atėjimo ir laikų pilnatvės, kuomet
visa žemė – visas kosmosas – bus pripildyti Dievo pažinimo ir šlovės.
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Neskubinkime Kalėdų švenčių; palūkėkime ir su kalėdinėmis giesmėmis. Jeigu išlauksime, jeigu
nepasiduosime pigiam, už pinigus perkamam švenčių blizgesiui,  iš širdies suskambės senos,
senos giesmės žodžiuose sudėta malda: 

Aušrine Žvaigžde, sužibėk,

Tamsoj vergijos patekėk,

Išveski tautą iš tremties,

Iš nuodėmių tamsios nakties.

 

Emanuelis – Dievas su mumis,

Išgelbės Izraelį Jis.

 

Lina Andronovienė √
------------------------

Primename apie susitikim ą LEBBS moterims , į kurį kviečia Europos baptistų moterų sąjungos
prezidentė  Livija  Godina.  Kaip  tikriausiai  supratote  iš  pavardės,  Livija  –  mūsų  kaimynė,  iš
Latvijos, ir jau seniai norėjo mus aplankyti, sužinoti, kaip mums sekasi, padrąsinti, pasikalbėti
apie galimybes tampriau bendrauti su seserimis iš kitų EBF sąjungų.

Tad mūsų Neakivaizdinė Biblijos mokykla (NEBIM) gruodžio 15- ą dien ą norėtų visas norinčias
pakviesti  į  šį  susitikimą  Klaip ėdos  baptist ų  bažnyčioje .  Pradžia  –  11.00  val.  Registruotis
prašome adresu lina@baptist.lt. Lauksime! √
----------------------

Lapkričio  17  dieną  mūsų  Sąjungos  bendruomenių  atstovai  po  ilgesnio  laiko  Vilniuje  buvo
susirinkę į LEBBS susitikimą, kurio metu galėjome pasidalinti reikmėmis, kartu pamąstyti apie
dvasinį augimą, melstis vienas už kitą. Spausdiname brolio Irmanto pamokslo, kuriuo pradėjome
mūsų susitikimą, santrauką.   

Ar bažny čių sąjungos yra iš Dievo?

Šiandien susirinkome kaip Lietuvos baptistų  bendruomenių  sąjunga. Mūsų  nedidelė bendrija
turi  istoriją,  net  valstybės  pripažinimą.  Bendruomenės  visapusiškai  įvairios.  Ir  žinome,  kaip
sunku  kartais būna suprasti  tą  įvairovę.  Gali  atrodyti  – o kodėl  mes kartu? Ar  sąjunga yra
biblinė realybė, ar nereikalingas (nedvasinis) žmogiškas bandymas būti viena?

Aš žinau, kad žmonės šia tema yra kalbėję daug ir giliai. Bet pabandykime kartu pastudijuoti
Raštą, leiskime prabilti dvasinei istorijai.

Mes žinome, kad Jėzus meldėsi už savo bažnyčios vienybę. Tai mums didelis paskatinimas.
„Tegul visi bus viena...“ ( Jon 17,21)

Apaštalų  darbai  -   istorinė  knyga  –  daug  pasakoja  apie  bažnyčios  vienybę.  Nuo  pradžių
randame mokinius (bažnyčią) drauge laukiančią pažado. 1 skyriuje 13-14 eilutėse rašoma, kaip
jie visi, ir Jėzaus motina, budi maldoje... Jie veltui neleidžia laiko. Nenuobodžiauja. Mokiniams
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svarbu, kad būtų dvylika apaštalų. Taigi jie pasitelkia jiems žinomus metodus – maldą ir burtus.
Taip,  tokie mes jau  esame,  bandome visokius būdus,  variantus.  Kaip  bebūtų,  Dvylika buvo
atstatyta. Dabar jau ramiau.

Ir štai Sekminės, visi vienoje vietoje. Triukšmingai, įspūdingai, veiksmingai nužengia Dvasia, ir
dar įspūdingiau perkeičiami žmonės.  Jie prabyla visomis pasaulio kalbomis apie Dievą ir Jo
didingus darbus.

Bažnyčia laikosi drauge, mokinasi,  bendrauja, valgo, auga. (2,44).  Drauge renka diakonus,
kad jie patarnautų  našlėms ir našlaičiams. O apaštalų  pašaukimas buvo skelbti Dievo Žodį.
Bendruomenei priklausantys žmonės gausiai aukoja, suranda būdus kaip padėti silpniesiems.
Pas juos nėra vargšų (4,34).

Netrukus Jėzus Kristus suranda fariziejų  Saulių.   Aršiausias priešas virsta bažnyčios šulu. 
„Tuo tarpu Bažnyčia visoje Jud ėjoje, Galil ėjoje ir Samarijoje džiaug ėsi ramybe. Ji tvark ėsi
ir veik ė su Viešpaties baime ir vis augo, Šventosios Dvasio s globojama“ (Ap.d. 9,31). Lukui
net  nekyla  mintis  pavadinti  mokinius  kažkaip  kitaip.  Bažnyčia.  Bendruomenė.  Surinkimas.
Negali būti, kad skirtinguose kraštuose esanti bažnyčia būtų viena, bet taip yra, nes Kristaus
kūnas yra vienas. Jie buvo viena sąjunga, sujungta vieno tikėjimo ir krikšto Dvasioje.

Dešimtajame  skyriuje  kalbama  apie  Cezarėjoje  gyvenančio  Kornelijaus  priėmimą  į
bendruomenę. Jis kitoks, pagonis. Dievui netgi reikėjo įtikinti apaštalą Petrą, kad nuvyktų pas jį
ir skelbtų Evangelij:. „Pjauk ir valgyk...“

Argi ne panašiai yra su mumis? Dievui reikia gerokai paplušėti, kad mus, krikščionis, įtikintų, jog
priimtume vienas kitą... O, kaip sunku priimt vienas kitą! Bet visgi per amžius skamba Dvasios
Žodis: „Priimkite vieni kitus, kaip Kristus jus priėmė“...

Pamenu laiką, kai mes (Vilniaus bendruomenė) dar buvome nuošalyje. Buvome mokinami, kad
esame unikalūs, vieninteliai. Visi kiti klysta. Ir suprantama, jog buvo labai sunku bendrauti su
kitokiais krikščionimis. Bet Dievas dirbo, įtikinėjo net ir mūsų mažą bažnytėlę, kad turime būti
kartu džiaugsme ir varge, sveikatoje ir ligoje...  Ar esame tokioje sandoroje šiandien? Kartais
atrodo, kad ne.

Pagonis Kornelijus buvo priimtas į bažnyčią,  nes ant  jo nužengė Dievo Dvasia.  Nebuvo ten
didelių  aiškinimusi,  kuo tiki,  ką  mąsto apie vieną ar  kitą  doktriną.  Šventoji  Dvasia patvirtino
Kornelijaus tinkamumą,  ir to apaštalams užteko. 11 skyriuje net apaštalas Petras stojo prieš
brolius ir  turėjo pasiaiškinti,  kodėl  valgė su  pagonimis.  Bet  kai jie išgirdo Petro pasakojimą,
“nusiramino ir ėmė šlovinti Diev ą“...
Apd. 11,25 - labai svarbi vieta. Antiochijoje pirmą kartą mokinius imta vadinti krikščionimis. Tai
buvo  po  to,  kai  išblaškytieji  po  persekiojimų  nukeliavo  į  Finikiją,  Kiprą  ir  Antiochiją.  Nors
Evangelija skelbiama buvo tik žydams, informacija nutekėjo ir pas pagonis. Visada taip būna.
Kažką sutari,  sugalvoji,  bet staiga kažkas neveikia pagal  planą.  Ir ačiū  Dievui!  Nes pamatyti
atviras duris yra dovana. Barnabas matė potencialą Sauliuje, susirado jį ir jie metus darbavosi
Antiochijoje.  Šie  du  vyrai  taip  pasidarbavo,  formuodami  Kristaus  veidą  žmonėse,  kad
visuomenė Kristaus pasekėjus pradeda vadinti krikščionimis, arba išvertus: „kaip Kristus“. Oho!
Ar mes taip darbuojamės drauge?

Vieninga  bažny čia  yra  pasiaukojanti.  Bažnyčia  buvo  vienas  kūnas,  nors  ir  sudaryta  iš
daugelio kūnelių.  Ir  tai  matome iš  to,  kaip  vieningai jie rėmė  vienas kitą  varge.  11 skyriuje
pranašaujamas badas,  ir Antiochijos bažnyčia siunčia paramą Judėjos bendruomenėms. Tai
buvo pranašiškas jautrumas. Kiek dabar žinome apie tai, kas vyksta Lietuvos bažnyčioje? Ar
norime pasiaukojančiai dalyvauti jos gyvenime?

Vieninga Bažny čia vykdo misionieriška veikl ą. 13 skyrius: Antiochijos bažnyčioje pašaukiami
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Barnabas ir Saulius. Tarnaudami jie atranda Dvasios vedimą. 14 skyrius: Barnabas ir Saulius
sėkmingai  skelbia  Evangeliją  įvairiose  vietose,  juos  lydi  ženklai  stebuklai.  Listroje  žmonės
nesupranta stebuklo prasmės ir nori pradėti garbinti Saulių ir Barnabą. Šie juos vos atkalba. Tai
pamokanti  istorija.  Kartais  žmonės  nesupranta gerų  darbų  prasmės,  per  daug  sureikšmina
kažkokius žmones. Bet dvasinga bažnyčia turi atskyrimo dvasią.

Auganti,  priimanti  visokius žmones bažny čia neišvengiamai  susiduria su  įvairiausiais
sunkumais.  15  skyrius:  Teologiniai  nesutarimai.  Apie  tai  skaitome  ir  laiškuose  galatams,
korintiečiams, romiečiams. Ypač aštrus klausimas - Mozės Įstatymo vieta bažnyčioje, konkrečiai
pagonių apipjaustymo klausimas. Žydams iki kaulų smegenų buvo aišku, kad visi vyrai turi būti
apipjaustyti. O pagonių kilmės krikščionims atrodė, kad tai yra beprasmiška. Drauge susirinkusi
bažnyčia  nusprendė:  Šventajai  Dvasiai  ir  mums  pasirod ė  teisinga  neužkrauti  jums
daugiau  našt ų,  išskyrus  tai,  kas  b ūtina:   susilaikyti  nuo  auk ų  stabams,  kraujo,
pasmaugt ų gyvuli ų mėsos ir ištvirkavimo. J ūs gerai elgsit ės, saugodamiesi šit ų dalyk ų.
Likite  sveiki!“  Šis  nutarimas  liudija  mums,  kad  bažnyčios  viena  kitai  nekrovė  naštų.  Yra
dalykai, kurie būtini, bet yra praktikos, kurios nėra privalomos visiems.

Kiek  visokių  tradicijų  krikščioniškos  bendruomenės  turi  šiandieniame  pasaulyje!  Per  tuos
tūkstančius  metų  tiek  visko  išmokome.  Todėl  sakyti,  kad  viena  ar  kita  praktika  yra  privalu
visiems – labia drąsu, o kartais net nuodėminga.

Tačiau  kas  mūsų  sąjungoje   yra  būtina?  Kartais  važiuojant  į  kokią  kelionę  rimtai  turime
pagalvoti,  ką  pasiimti.  Nes  ir  tas  ir  tas,  atrodo,  yra  būtina.  Bet  greičiausiai  niekur
nenukeliautume, jeigu pasiimtume visus namus su savimi...

Brangieji, pasirinkome keliauti kartu, nes tai bibliška. Dievo bažnyčia yra sandoros surinkimas.
Man  bendruomenių  sąjunga  –  tai  biblinė  realybė.  Kito  kelio  nėra.  Tad  gyvenkime  kartu,
nustokime teisti vieni kitus, bet padrąsinkime vienas kitą į tikėjimą, meilę ir gerus darbus.

Taip Bažny čios vis stipr ėjo tik ėjimu ir kasdien augo skai čiumi (16,5).

Irmantas Pinkoraitis √
----------------------

Prašome ypatingos maldos už tikinčiuosius Artimuosiuose Rytuose. Per paskutinius neramumus
Palestinoje ir  Izraelyje žuvo 45 metų  Gazos baptistų  bažnyčios  narys,  dviejų  mažų  vaikučių
tėvas;  prisiminkime  jo  šeimą  ir  visą  bendruomenę.  Sirijoje  siaučiant  pilietiniam  karui,
apgaubkime maldomis visus, kurie siekia taikos, ir ypač melskimės už brolius ir seseris Alepo
mieste, kad jie būtų ištikimi Ramybės Kunigaikščio tarnai.

Europos Baptist ų Federacijos (EBF) maldos kalendorius

Gruodžio 3-9 visa Europos baptist ų  federacija melsis už Lietuvos evangelik ų  baptist ų
bendruomeni ų sąjung ą:

   

    Bendruomenių skaičius:                                                    8

    Bendras narių skaičius:                                                     363

    Pirmininkas:                                                   Irmantas Pinkoraitis
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Gruodžio 10-16 melskim ės už:

Velso baptist ų sąjung ą
    Bendruomenių skaičius:                                                  410

    Bendras narių skaičius:                                                   12813

    Prezidentai: Glyndwr S Prideaux (Velsiškai kalbančių) ir John P R Davies (anglakalbių)

    Generalinis sekretorius:                              Peter M Thomas

 

Gruodžio 17-23 už:

Vengriškai kalban čių baptist ų bendruomeni ų sąjung ą Rumunijoje

    Bendruomenių skaičius:                                                  247

    Bendras narių skaičius:                                                   8954

    Prezidentas:                                                József Simon

    Generalinis sekretorius:                             Jozsef Kovacs

 

Gruodžio 24-30 už:    

Makedonijos baptist ų sąjung ą
    Bendruomenių skaičius:                                                  2

    Bendras narių skaičius:                                                   100

    Prezidentas:                                             Ivan Grozdanov

   

Gruodžio 31 – sausio 6 už:

Armėnijos baptist ų sąjung ą
    Bendruomenių skaičius:                                                  150

    Bendras narių skaičius:                                                    4850

    Prezidentas:                                                Gagik Tarverdyan

    Generalinis sekretorius:                            Asatur Nahapetyan

 

EBF maldos kalendorių bei  išsamesnę informaciją apie maldos poreikius galite rasti  Europos
Baptistų Federacijos internetiniame puslapyje: http://www.ebf.org. √
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*Straipsniai trumpinami ir redaguojami redakcijos nuožiūra. Redakcijos nuomonė ne visada sutampa su autorių
nuomone. 

*Jei norite atsisakyti naujienų, atsiųskite tuščią elektroninį laišką su žodeliu - NESIŲSTI.

© Lietuvos evangelik ų baptist ų bendruomeni ų sąjunga

El.paštas: office@baptist.lt 

 

Mūsų sąskaita:

Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga

Įmonės kodas: 192077697

AB SEB bankas,

Banko kodas: 70440

Sąskaitos nr. LT79 7044 0600 0415 1925
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