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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:

 

Skelbimas apie artimiausią NEBIM seminarą
Keletas minčių apie gyvenimą Dievo karalystėje

Kvietimas prisidėti prie rengiamo Europos baptistų federacijos giesmyno

EBF maldos kalendorius

 

 

Mieli broliai, seserys, mieli tikėjimo draugai,

 

LEBBS Neakivaizdinė Biblijos mokykla nori pakviesti į seminarą “Susipažinimas su Senojo
Testamento  Pasauliu” .  Seminaras  vyks  Panevėžyje,  „Dievo  malonės“  bendruomenėje
(Mackevičiaus  g.  5)  vasario  23  d.  Skelbimą  apie  seminarą  rasite  ir  “prikabintą”  prie  šio
naujienlaiškio. √
 

-------------------------
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O besiruošiant seminarui, keletas minčių, kurių pradžia – Senajame Testamente.

1VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2  „Kalbėk visai  izraelitų bendrijai  ir sakyk jiems: ‘Būkite
šventi, nes aš, VIEŠPATS, jūsų Dievas, esu šventas. 

9 Kai  pjaunate savo krašto  derlių,  nepjausi  iki  pat  savo lauko pakraščių  nei  rinksi  likusias

derliaus varpas.  10  Savo vynuogyno plikai  nenuskinsi  ir  savo vynuogyne nukritusių vynuogių
nerankiosi, paliksi jas vargšui ir ateiviui; aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.

11 Nevogsite, nesielgsite apgaulingai ir vieni kitiems nemeluosite. 12 Neprisieksite apgaulingai
mano vardu, išniekindami savo Dievo vardą; aš esu VIEŠPATS.

13  Neengsi  savo  artimo,  neapiplėši.  Neužlaikysi  darbininko  atlygio  ligi  ryto.  14  Neužgausi
nebylio, nepadėsi kliūties neregiui. Bijosi savo Dievo; aš esu VIEŠPATS.

15 Nesielgsi neteisingai, darydamas sprendimą; nebūsi šališkas vargšui ir nenusileisi didžiūnui,

bet teisi savo artimą teisingai. 16 Nevaikštinėsi skleisdamas šmeižtus tarp savo giminių; savo
artimo gyvasties nestatysi į pavojų; aš esu VIEŠPATS.

17 Nenešiosi  širdyje neapykantos savo artimui. Nors tektų savo artimą ir pabarti, neužsitrauk

per jį nuodėmės. 18 Nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš tautiečius, bet mylėsi savo artimą kaip
save patį; aš esu VIEŠPATS. (Iš Kunigų knygos pirmo skyriaus)

 

Koks gražus tas Senojo Testamento Įstatymo pasaulis!  Atsimenu, apie tokį pasaulį svajojau
vaikystėje, kai patekusi į vaikų darželį atradau, kad ne visi man nori gero, ir kad reikia saugoti
savo nugarą, jeigu tik moki, o jei ne, tai išmokti kentėti taip, kad taip labai neskaudėtų. Štai čia,
šioje Senojo Testamento ištraukoje, tas pasaulis, apie kurį svajojau: ne tik kad niekas neplėšia
savo artimo, neskleidžia šmeižtų, neužgauna nebylio, nepakiša kojos neregiui, bet ir nekeršija,
nemeluoja, ir net vynuogyno plikai nenuskina, palikdamas ką nors vargšui bei ateiviui. Kokia
dosnumo, gailestingumo, meilės dvasia – Dievo Artumo ženklas.

 

Tokios vietos kaip ši iš naujo įkvepia gerti į save Senojo Testamento dvasią – ne raidę, su kuria
dažnai  tapatiname Įstatymą,  bet  Įstatymo dvasią,  kurios  vedami  žmonės  pastebi  varguolio,
prispausto žmogaus, ateivio reikmes, ir į jas atliepia...

 

Būtent  tokioje  Įstatymo  dvasioje  gyveno  ir  Jėzus  –  Jis,  kaip  pats  sakė,  anaiptol  neatėjo
panaikinti Įsakymo, o jį išbaigti,  išgilinti,  išplėsti.  Kalbėdamas nuo kalno, kaip  kad Mozė,  Jis
metė iššūkį visiems, manantiems, jog jie jau kaip ir pakankamai vykdo, kas buvo prisakyta:

 

38 Jūs esate girdėję,  jog buvo pasakyta:  Akis už akį  ir  dantis už dantį.  39O aš jums sakau:

nesipriešink piktam [žmogui], jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. 40 

Jei  kas nori  su tavimi bylinėtis ir paimti  tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą.  41Jei  kas
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verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. (Mato 5, 38-41)

 

Kaip  dažnai  šis  tekstas  tampa  suklupimo  akmeniu.  Galėtų  pasirodyti,  jog  iš  Dievo  vaikų
laukiama  pasyvumo,  susitaikymo  su  esamu  blogiu,  rezignacijos.  Tačiau  štai  čia  praverčia
šiokios  tokios  žinios,  kurias  tyrinėjame  ir  NEBIMo  susitikimuose  –  mat  šiose  eilutėse
susiduriame su labai konkrečiomis Jėzaus laikų Palestinos kultūros išraiškomis: dešine ranka
per dešinį skruostą trenkti galima tik atbulu delnu. Tai paniekinimo ženklas, paprastai skiriamas
vergams, moterims ir vaikams. (Kairė ranka buvo naudojama nešvariems veiksmams, ir jokiu
būdu  ne  prisilietimui  prie  savo  ar  svetimo  veido;  tai  buvo  draudžiama.)  Tad  atsukti  kairįjį
skruostą reiškė savo įžeidinėtojui tarti: “Aš esu tau lygus; negali manęs niekinti”.  

 

Panašiai ir  su  bylinėjimusi dėl  marškinių.  Atidavęs marškinius ir  apsiaustą,  žmogus daugiau
nieko  nebeturėtų  –  o  apsinuoginimas  viešoje  vietoje  tais  laikais  reiškė  didžiulę  gėdą  ne
nuogajam,  o  jį  matantiems  ir  jį  tokiu  padariusiems.  Tad  tokiu  veiksmu  parodomas
besibylinėjančiojo  godumas.  Na,  o  užuomina  apie  vertimą  eiti  vieną  mylią  primena  apie
okupantų romėnų reikalaujamą prievolę bet kuriam okupuotos teritorijos gyventojui padėti nešti
kareivio naštą vieną mylią – bet  ne daugiau.  (Vėliau  būtent  šios prievolės pagrindu  Jėzaus
kryžių bus priverstas nešti Simonas Kirėnietis.) Tačiau tokia prievolė griežtai apibrėžė, jog naštą
nešti priversti galima tik vieną mylią, ir ne daugiau. Kaip nustebintas būtų kareivis, jei tiksliai po
mylios jo našta su neapykanta nenumetama. Net neramu; mat dabar jau kareivis peržengia
prievolės ribas.  O jeigu  dar toks keistas naštos nešėjas ima žmogiškai kalbėtis su  kareiviu,
pripratusiu, kad visi vietiniai jo nekenčia...

 

Taigi,  atsukti kitą skruostą, atiduoti apsiaustą,  eiti antrą mylią nereiškia tapti skuduru kojoms
nusivalyti. Anaiptol – visi trys pavyzdžiai prispaudėją pastato į nepatogią, net gėdingą padėtį.
Taip  atskleidžiami,  išviešinami skriaudėjo ketinimai,  bet  tai pasiekiama ne smurtu  ar karu,  o
nugalint pikta gerumu ir gudrumu, ir sustabdant tą blogio ir keršto ratą, kur neapykanta gimdo
neapykantą,  vienas piktas poelgis – kitą piktą atsaką....  Tokia pergalė prieš pikta tampa dar
viena realia detale to Dievo pilnatvės  kupino pasaulio,  kurį  izraelitams piešė  pirmo Kunigų
knygos skyriaus tekstas.

 

Jėzaus mokymas išties radikalus. Susidūrus su piktu – su neteisybe, su melu, su priespauda –
nekeršyti, nemėginti atsilyginti tuo pačiu, o parodyti gailestingumą. Netgi ten, kur priešo širdis,
rodos, užkietinta, teduoda Dievas išminties rasti šiai dienai tinkamus būdus įveikti pikta gerumu,
netikėtu atsistojimu prieš priešininką kaip lygiems prieš lygų, ir ar atsisakant vykdyti jo norus, ar
į juos atsakant netikėtai, parodyti savo priešui bent kraštelį tos Dievo Karalystės, kurią Viešpats
davė dovaną mums pamatyti ir joje dalyvauti. Jeigu priešininkas išvys Dievo Karalystę per mus,
galbūt būsime laimėję jį Kristui; o jei ir ne, gyvensime kaip Dievo Karalystės piliečiai, Karaliaus
vaikai. Te niekas iš mūsų neatima pasiryžimo gyventi kaip Karalystės piliečiams – ir kiekvienam
atsirai, ir visiems kartu kaip Kristaus bendruomenei.   

 

Lina Andronovienė √
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KVIETIMAS

 

Tebelaukiame  pasi ūlym ų  Europos  baptist ų  federacijos  giesmynui  “Atneškime
savo dovanas”:

 

Norime pakviesti pasidalinti savo pasiūlymais, kaip savo lietuviškais ištekliais galėtume prisidėti
prie Europos baptistų federacijos rengiamo giesmyno, preliminariai pavadinto “Atneškime savo
dovanas:  Giesmės iš Europos baptistų  bendruomenių”.  Šio leidinio tikslas – surinkti įvairias,
senas  ir  naujas,  giesmes,  gimusias  įvairiose  šalyse.  Rinkinio  giesmės  bus  pateikiamos  ir
originalo, ir anglų kalba, o taip pat, kur esama, ir vertimų į kitas kalbas. Projekto mintis ta, kad
šios giesmės toliau galės būti verčiamos į įvairias kalbas, ir taip praturtinti tiek muzikinį,  tiek
teologinį  bendruomeninių  giesmių  repertuarą.  Jau  turime keletą  giesmių,  išverstų  į  lietuvių
kalbą, tačiau dar trūksta mūsų pačių, Lietuvoje sukurtų giesmių. Gal turite pasiūlymų  ir gerų
minčių? Labai lauktume!

 

O štai sąlygos:

 
·               Giesmės gali būti tiek naujos, tiek senos
·               Siūlomos giesmės turi būti tinkamos bendruomeniniam giedojimui ir būti jau giedamos

bent vienoje baptistų bendruomenėje.
·               Turi būti nurodyti žodžių ir muzikos autorių vardai (jeigu jie žinomi). Jie nebūtinai turėtų

priklausyti baptistų  bendruomenei,  tačiau  būtinas kiekvieno autoriaus leidimas giesmę
įtraukti į šį projektą.

·                Giesmė neturi būti saistoma autorių teisių, arba turi būti duotas aiškus leidimas ją
panaudoti šiame giesmyne.

·               Būtina pateikti bent melodiją ir akordus.

 

Siūlymus prašome teikti iki kovo 1 dienos . Rašyti Linai, lina@ibts.eu, arba paštu:

 

Dr Lina Andronovienė
EBF Songbook

Nad Habrovkou 3

16400 Prague

Czech Republic
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4 iš 7 21.11.2014 19:41



Lauksime! √
 

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

 

Europos Baptist ų Federacijos (EBF) maldos kalendorius

 

    Sausio 28 – vasario 3 meldžiam ės už:

   

Didžiosios Britanijos baptist ų sąjung ą
Bendruomenių skaičius:                                 2007

Bendras narių skaičius:                                  132703

Prezidentas:                                                    Chris Duffett

Generalinis sekretorius:                                  Jonathan Edwards

 

    Vasario 4-10 melskim ės už:

   

Baltarusijos baptist ų sąjung ą
Bendruomenių skaičius:                                  312

Bendras narių skaičius:                                   13 884

Prezidentas:                                                    Viktor Krutko

Generalinis sekretorius:                                  Nikolay Sinkovets

 

     Vasario 11-17 už:

   

Libano baptist ų sąjung ą
Bendruomenių skaičius:                                  32

Bendras narių skaičius:                                   1 600

Prezidentas:                                                    Samuel Kharrat

Tiesos Draugas Ekstra Nr. 62  
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Generalinis sekretorius:                                  Shadi Saad

 

    Vasario 18-24 už:

   

Estijos baptist ų sąjung ą
Bendruomenių skaičius:                                 85

Bendras narių skaičius:                                  6196

Prezidentė:                                                     Meego Remmel

Generalinis sekretorius:                                  Erki Tamm

 

 

    Vasario 25 – kovo 3 už:

 

Čekijos baptist ų sąjung ą
Bendruomenių skaičius:                                  42

Bendras narių skaičius:                                   2 332

Prezidentas:                                                    Milan Kern

Generalinis sekretorius:                                  Ludek Sip

 

 

    EBF maldos kalendorių bei išsamesnę informaciją apie maldos poreikius galite rasti
Europos Baptistų Federacijos internetiniame puslapyje: http://www.ebf.org. √
 

 

*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.
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© 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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