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„Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;    
jūs  pažinsite tiesą 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: 
 

Velykiniai sveikinimai 
EBF maldos kalendorius 

  
  
Mieli TDE skaitytojai,! 

Šią Didžiąją savaitę jau iš anksto ima plaukti 
sveikinimai su Kristaus prisikėlimo švente. Ir mes 
Jus norime pasveikinti – žemiau rasite ir LEBBS 
pirmininko, Irmanto Pinkoraičio, velykinius 
linkėjimus. Tačiau prieš pereinant prie Velykų 
žinios, norėčiau palinkėti taipogi nevengti 
susidūrimo su Didžiuoju šeštadieniu. Su jo 
spengiančia tyla žiaurios mirties akivaizdoje, sumaištimi, sudužusiomis viltimis, neatsakytais 
klausimais, apatija, noru patiems numirti, gėda… Su visu tuo, ką vienaip ar kitaip tą dieną 
patyrė Jėzaus sekėjai ir draugai. Skirtingai nei jie, mes jau žinome, kas laukia Velykų rytą, 
kad Dievas šiam Žmogaus Sūnui tars “taip”, kad kapo akmuo bus nuristas. Tačiau savo 
gyvenime, tiek asmeniškai, tiek bendruomenėje, kartais taip pat skausmingai ir beviltiškai 
patiriame to šeštadienio tamsą… 

Ir jeigu šį šeštadienį mums jau ryškiai šviečia Velykų ryto pažadas, neškime savo maldose 
tuos, kuriems Didysis šeštadienis tebesitęsia, ilgas ir be galo tamsus. Neškime juos ant 
maldos rankų ir atsiverkime Viešpaties vedimui, kad mus galėtų panaudoti Prisikėlimo 
šviesai nešti.  

O atėjus ir praėjus Velykų šventėms, būkime pasiruošę sutikti neatpažintą Jėzų – pakeleivį 
kelyje į Emausą. Nepažįstamąjį, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo naiviai nesusigaudantis, 
nepriimantis tų liūdnų, bet akivaizdžių faktų, kuriuos visi žinome ir su kuriais esame 
susitaikę. O susitikę su Juo, leiskime Jam iš naujo mums atskleisti pažįstamą, bet Jam 
aiškinant, naujai nušvintantį Raštų liudijimą. Jeigu atversime ausis, Dievo Dvasia padės 



pamatyti mūsų dabartinę situaciją to liudijimo šviesoje. 

Kristus prisikėlė! Tikrai prisikėlė! Padėk, Dieve, gyventi šio prisikėlimo apšviestiems ir 
pakeistiems. 

Kristaus prisikėlimo džiaugsmo ir ramybės linkėdama, 

 

Lina Andronovienė √ 

 
------------------------- 
 
 
Brangūs tikėjimo namiškiai,  

Kasmet esame kviečiami išgyventi tai, kas atsitiko su Jėzumi, Mesiju. Šiuo metu išgirstame, 
kad “Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai; jis buvo palaidotas ir buvo 
prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė Raštai…” (1 kor 15,3-4) Tai, ką patyrė Kristus dėl mūsų, 
kviečia susimąstyti: kas yra svarbiausia mūsų tikėjime? Mūsų apeigos, darbai, išpažinimai ir 
tradicijos? Šiuo metu prisimename, kad tikėjimo slėpinys yra Kristus, nukryžiuotas ir 
prisikėlęs.  

Jeigu sakome, kad Jis yra svarbiausias, ką turime mintyje? Ar tai, kad Jam dabar reikia 
dėmesio iš mūsų? Ar Jėzus dabar laukia, kol mes visi Jį girsime, gražbyliausime maldose ir 
didingose šventėse? Kažkaip neatrodo, kad Jam to reikia. Jėzui vaikščiojant žemėje 
nereikėjo pagarbos, tad kažin ar dabar reikia, kai Jis yra išaukštintas. Šventajame Rašte 
girdime, kad „Jėzus Kristus yra vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius“. Nesikeičiantis 
Dievas kviečia mus nusileisti iš dangaus ir pasinerti į krikšto vandenis kartu su Jėzumi. Jis 
nebijojo susiteršti nuplautų nuodėmių versmėmis. Jis matė žmones be ganytojo, Jam visi 
buvo ir yra artimi. Kad Jėzus mirtų už tautą, Jis turėjo būti tautos dalimi. Norime Jį 
pagarbinti? Tai išeikime Jo pasitikti. Jį galima rasti gatvėse, baruose, ligoninėse, vestuvėse 
ar laidotuvėse. Jis yra niūriausiose žemės pakraščiuose.  

O mes? Juk gyvybės kūrėjas tapo žmogumi, kad mes būtume vyrai ir moterys pagal Dievo 
paveikslą – kupini meilės visai kūrinijai, panašūs į savo Tėvą, nešantys viltį ir tikėjimą. Kokia 
Evangelija yra skelbiama mūsų bažnyčiose? Ar ji išvaduojanti? Ar tikrai ji yra geroji naujiena 
pagal Jėzų Kristų? Nes jeigu tai Dievo Evangelija, tai ji yra tikro gyvenimo žinia. Kai žmonės 
abejojo Jėzumi, kai net pats Jonas krikštytojas suabejojo, Jėzus padrąsino: „aklieji praregi, 
raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams 
skelbiama geroji naujiena” (Luk 7,22). Štai kokia Evangelijos galia. 
 
Kai pradedame abejoti Dievu, išeikime laukan, apsidairykime. Dievas yra gyvas, Jis veikia, 
įgalina ir išvaduoja. Tikroji Evangelija išgelbsti. Kai Geroji Naujiena pasiekia vargdienių 



ausis, ji ištraukia iš priespaudos liūno ir prikelia naujam gyvenimui. Evangelija dovanoja 
Dievo vaikų laisvę visiems. Tad eikime kartu su savo Viešpačiu į pasaulį. Ten, kur raišieji ir 
aklieji, skelbkime gyvenimą.  
 
Irmantas Pinkoraitis √ 
 
 
---------------------- 
  
Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius 
  
    Kovo 25-31 meldžiamės už: 
    
Bulgarijos baptistų sąjungą 
Bendruomenių skaičius:   128 
Bendras narių skaičius:   5150 
Prezidentas:     Stoycho Dimitrov Appostolov 
Generalinis sekretorius:   Teodor Blagoev Oprenov 
  
Balandžio 1-7 melskimės už: 
    
Kroatijos baptistų sąjungą 
Bendruomenių skaičius:   48 
Bendras narių skaičius:   2000 
Prezidentas:     Toma Magda 
Generalinis sekretorius:   Zeljko Mraz 
  
     Balandžio 8-14 už: 
    
Jordanijos baptistų konvenciją...  
Bendruomenių skaičius:   20 
Bendras narių skaičius:   1200 
Prezidentas:     Bahij Akeel 
Generalinis sekretorius:   Mosa Khouri 
 
… ir Sirijos baptistų sąjungą 
Bendruomenių skaičius:   13 
Bendras narių skaičius:    600 
Prezidentas:     Daas Haddd 
 
Apie pagalbą Sirijos karo aukoms daugiau galite perskaityti čia: 
http://www.ebf.org/humanitarian-aid-to-syrians-update-and-reflections  
 
    Balandžio 15-21 už: 
    
Švedijos InterAkt/laisvųjų bažnyčių sąjungą 



Bendruomenių skaičius:   309 
Bendras narių skaičius:   32500 
Misijos direktorius:    Anders Blåberg 
 
 
    Balandžio  22-28 už: 
 
Serbijos (pietų) evangelikų krikščionių-baptistų sąjungą 
Bendruomenių skaičius:   14 
Bendras narių skaičius:   700 
Prezidentas:     Cedo Ralevic 
Generalinis sekretorius:   Dragisa Armus 
 
Balandžio  29 – gegužės 5 už: 
 
Azedbaidžano evangelikų krikščionių-baptistų sąjungą 
Bendruomenių skaičius:   22 
Bendras narių skaičius:   3000 
Prezidentas:     Ilja Zenchenko 
Generalinis sekretorius:   Samir Sadigov 
 
  
    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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