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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:

Linkėjimai Sekminių proga: Jėzaus Kristaus liudytojai
Įspūdžiai iš susitikimo Prahoje

Vaikų koncertas Ylakiuose
EBF maldos kalendorius

Jėzaus Kristaus liudytojai

„Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais...“

                                                                                                                                  Apd 1,8

Atrodo, kad tai paskutiniai prisikėlusio Jėzaus žodžiai, kuriuos Jis ištarė šioje žemėje.
Viešpaties liudytojai!.. Koks svarbus ir garbingas pašaukimas! Ar jį tikrai vertiname ir
branginame?

Neįmanoma būti Kristaus karalystės dalyviu ir tuo pačiu metu mėgautis dvasine tinginyste.
Neįmanoma įžengti į Dievo pažadėtą Kanaaną gyvenant prisiminimais ir svajonėmis apie
Egiptą. Apaštalas Paulius aiškiai parašė: „Nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite,
atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią – kas gera, tinkama ir
tobula“ (Rom 12,2).

Mąstymo, proto pasikeitimas veda į matomą gyvenimo pasikeitimą ir dvasinį augimą. Iš
paauglystės maksimalizmo ir kaprizų – į dvasinę brandą, į palaimintą Kristaus liudytojo
tarnystę toje vietoje, į kurią Jis mus siunčia. Atpuola karštligiškos naujų tarnavimo metodų ir
savirealizacijos būdų paieškos, nes Šventoji Dvasia atveria protą ir širdį Dievo valios
pažinimui. Tikinčio žmogaus gyvenimas yra svarbus, paprastas, visiems prieinamas
Kristaus liudijimo būdas. 

Tad atsiverkime Šventajai Dvasiai ne tik švęsdami Sekminių šventę, bet visuomet, visur ir
kasdien, kad iš tiesų galėtume būti tikri savo Viešpaties ir Gelbėtojo liudytojai. Ar girdime, ką
Jis sako? – „Jūs tapsite mano liudytojai!“

A. L. √
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Įspūdžiai iš susitikimo Prahoje

Gegužės 5-8 dienomis teko dalyvauti į tarnystę įsitraukusių moterų iš įvairių Europos
baptistų federacijos šalių susitikime Prahoje. Praha pasitiko žydinti ir žaliuojanti, ir tuo
žalumu labai daug kalbanti apie viltį ir gyvenimą. Greta daugybės žalumos ir gyvybės ženklų
buvo kitas, paradoksalus patyrimas – ištuštėjusi Tarptautinė baptistų teologijos seminarija,
tarsi numirštanti tam, kad prisikeltų jau naujoje vietoje. Kaip jau tikriausiai girdėjote, nuo
rudens seminarija gyvuos Amsterdame, Olandijoje. 

Na, o šių keturių dienų susitikimo tema buvo „Išmintis“, remiantis Patarlių knygos 8,1 – 9,6
tekstu. Pirmojo pokalbio metu kalbėjome apie išmintį kūrinijoje. Greta Patarlių kygos
skaitėme ir Jobo knygos ištraukas. “Aš nesu pasaulio centras” – tokią pamoką Jobas
išmoksta stebėdamas kūriniją. “Kur buvai, kai dėjau žemės pamatus?” (Jobo 38, 4). Tai
išmintis, kuri leidžia nusiimti per didelį susireikšminimą, pažiūrėti į įvykius ir į save
paprasčiau, laisviau ir  su didesne išmintimi. Tik Dievas yra Dievas. Kūryba yra didinga, o
mes esame tik mažytė jos dalis.  

Kita paskaita-pokalbis ragino pažiūrėti į įstatymo laikymąsi ir į išminties blyksnius, suvokiant
ir susivokiant, kur ir kaip gyvena išmintis. Dažnai norime turėti taisykles, aiškias instrukcijas,
kaip elgtis. Už to gali slypėti noras būti paklusniems. Dažnai tai nėra blogas noras, ypač, kai
jis kyla iš dėkingumo. Bet ką daryti, kai mūsų laikymasis aiškių instrukcijų nebeatliepia
meilės įstatymo (Mt 22, 34-40)? Ką galiausiai reiškia mylėti? Tai nėra lengvas ir paprastas
klausimas. Tačiau į jį atsakydami galime būti kviečiami suaugti, nebebūti vaikais, prisiimti
atsakomybę. 

Išmintį įkūnija Jėzus. Žinome, kad Jo išmintis yra kitokia nei pasaulio. Tai išmintis, kuri eina
numirti iš meilės. Tik būdami gyvame, mylinčiame ir nenuspėjamame santykyje su Jėzumi
galime išdrįsti priimti gyvenimą su visu jo sudėtingumu ir nežiūrint visko mokytis mylėti.
Gyventi su taisyklėmis, suvokiant jas ir mokant jas paaiškinti, o, kai to reikalauja meilės
įstatymas, jas peržengti (Mato 9,9-13). 

Kelias valandas ėjome mišku, tyloje, su skaitymu, malda, Taize giesmėmis. Išminties
piligrimystėje. Taip pat kalbėjomės, kodėl moterys, kurios tiki įsikūnijimu, kartais savo kūne
jaučiasi tarsi svetur, bei kaip mūsų asmenybių skirtumų atpažinimas gali padėti konfliktinėse
situacijose. 

Visas kartu praleistas laikas buvo ir iššūkis, ir galimybė išgirsti viena kitą, dalintis, drąsinti ir
viena kitą palydėti tarnystėje ir gyvenime su Dievu. 

- Sandra Daktaraitė √
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Vaikų koncertas Ylakiuose

Jau nebe pirmus metus jaukioje Ylakių
baptistų bažnyčioje vaikai, užbaigdami
sekmadieninės mokyklos metus, surengia
koncertą. Šiais metais jis įvyko birželio 1 d.,
tuojau po pamaldų. 

Beveik 20 vaikų ir paauglių atsakinėjo į
mokytojos Solvitos užduodamus klausimus,

pvz., apie Zachiejų: ką jis padarė,
kad pamatytų Jėzų, ką jis pažadėjo,
kai Jėzus atėjo į jo namus ir pan.
Teisingai atsakę gavo prizus, o tie
vaikai, kurie buvo reguliariai
dalyvavę pamokose, gavo dar ir
ypatingas dovanas – spalvingus
Naujuosius Testamentus. 
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Vaikai giedojo giesmes, skambino pianinu (kai
kuriuos kūrinius atliko net keturiomis rankomis),
griežė smuiku.  Ypač džiugino Jūratė, kuri
praėjusiais metais užbaigė smuiko klasę, o šiemet –
fortepijono. Ji daugelio konkursų laimėtoja. Jūratė
pasakojo, kaip jautė Dievo pagalbą ir ramybę, kai
reikėdavo groti konkursuose. 

 Po koncerto visi vaišinosi bažnyčios kieme, o po to
vaikai dar nuvyko į Nevidanskio parką, kur šiuo
metu ypač gražu. Palinkėkim Ylakių vaikams per
vasarą neišbarstyti tų gerų dalykų, kuriuos sukaupė
per praėjusius metus mokydamiesi Biblijos tiesų
sekmadieninėje mokykloje. 

Beje, Ylakių bendruomenė šią vasarą švęs 109
metų sukaktį!

Nijolė Latužienė √
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Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius
 
Birželio 2-8 meldžiamės už:

Egipto baptistų konvenciją...
Bendruomenių skaičius: 19
Bendras narių skaičius: 2 250
Prezidentas: Samuel Dawood
Viceprezidentas:  Philmon Azer

...ir Pirmają Bahreino baptistų bažnyčią
Pastorius:  Ara Badalian

Birželio 9-15 meldžiamės už:

Suomijos (suomiškai kalbančių) baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius: 14
Bendras narių skaičius: 691
Prezidentas: Jari Poraankorva

Birželio 16-22 už:

Suomijos (švediškai kalbančių) baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius: 17
Bendras narių skaičius: 1 162
Prezidentas: Davi Knispel
Generalinis sekretorius: Peter Sjoblom

Birželio 23-29 už:

Italojos baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius: 129
Bendras narių skaičius: 5 309
Prezidentas: Raffaele Volpe

Maltos evangelišką baptistų bažnyčią
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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.

© Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių 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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