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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. 
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EBF maldos kalendorius 

 
 

„Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ (Jn 1, 14).  
 
Kokie nuostabūs žodžiai… Žodis tapo kūnu ir 
gyveno tarp mūsų. Sunku suvokti šio neitikėtino 
slėpinio gylybę, bet daugelis esame jį patyrę, prie jo 
prisilietę – net jei nemokame to paaiškinti žodžiais.  
Kalėdos yra mūsų bendras suvokimas, išpažinimas 
ir šventimas to, kad Žodis ir dabar gyvena tarp 
mūsų, kad Jis kalba ir veikia, mumyse, tarp mūsų ir 
pasaulyje.  
Kalėdos – ypatingas metas, kuris apšviečia visą 
likusį mūsų mūsų metą, ir skelbia, jog visos mūsų 
dienos nuo šiol yra ypatingos: nes Žodis tapo kūnu 
ir tebegyvena tarp mūsų. Tad štai tokių ypatingų 
dienų ir linkime Jums per visus 2016-uosius metus. 
 
Su šiltais sveikinimais, 
 
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga (LEBBS) 
LEBBS Neakivaizdinė Biblijos Mokykla (NEBIM)  
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Pax hominibus bonae voluntatis  

Šiandien pasaulyje be galo daug kalėdinių giesmių. Yra ir iškilmingi choralai, ir 
jaudinančios vaikiškos giesmelės. Tačiau pati pirmoji Kalėdų giesmė sklido ne iš 
žmonių lūpų. Ji suskambo naktiniame Betliejaus danguje, o klausytojai buvo tiktai 
piemenys. 

Evangelijoje pagal Luką skaitome: „Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus 
kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė 
jo mylimiems žmonėms!“ 

Vertėjai yra įvairiai traktavę šią Evangelijos ištrauką, ypač jos paskutinius žodžius. 
Priežastis ta, kad kai kuriuose Naujojo Testamento rankraščiuose yra tokia versija: 
„... o žemėje ramybė geros valios žmonėms“. Tačiau kiti rankraščiai kalba apie tai, 
kad žmonėms rodoma ta geroji valia. Martynui Liuteriui patiko pastarasis variantas, 
nes jis neatitiko Vulgatos – katalikų bažnyčios vartojamo vertimo. Be abejo, čia buvo 
ir teologinis pagrindas. Pagal Vulgatą išeitų, kad ramybė teikiama ne visiems 
žmonėms, o tik tokiems, kurie turi gerą valią. O Liuteris tvirtino, kad po nuopuolio 
žmogus nebegali turėti jokios geros valios. Yra išlikusios jo diskusijos šiuo klausimu 
su Erazmu Roterdamiečiu – jos sudaro ištisą knygą. 

Tačiau, kaip sakoma, iš dainos (šiuo atveju iš giesmės) žodžio neišmesi, ypač jei tai 
angelų giesmė. Šiuolaikiniai Naujojo Testamento tyrinėjimai parodė, kad  rankraščiai, 
kalbantys apie „geros valios žmones“, yra senesni ir patikimesni. 

Tad apie ką vis dėlto gieda angelai? 

Dauguma naujausių angliškų vertimų pateikia tokį traktavimą: „Garbė Dievui 
aukštybėse, o žemėje ramybė tiems, kuriems Jis palankus“. Čia, matyt, galima 
kalbėti apie dviejų srovių susitikimą: Dievo valios, kuri pirmapradiškai gera, ir 
žmogaus valios, kuri gera tiek, kiek išvis sugeba būti gera. 

Įdomu, kad angelų giesmės šūkiai sutampa su „Viešpaties maldos“ pirmaisiais 
prašymais: 

„ ...teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip 
danguje, taip ir žemėje“. (Beje, Klaivas Luisas taikliai pastebėjo, jog yra tik dvi rūšys 
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žmonių: tie, kurie Dievui sako: „Tebūnie Tavo valia“, ir tie, kuriems Dievas sako: 
„Tebūnie tavo valia“.) 

Tikintys žmonės laukia dienos, kai jiems nebereikės prašyti ir kai jie galės įsilieti į 
dangiškąją giesmę gavę tai, ko prašė. 

Nors geroji Dievo valia nukreipta į visus žmones, ramybę gaus ne visi. Ir visai ne 
todėl, kad Dievui pritrūks gailestingumo. Tiesiog todėl, jog neįmanoma įdėti dovanos 
į ranką, sugniaužtą į kumštį, kad smogtų. 

Pranašas Izaijas sako: „Ramybė, ramybė tolimiems ir artimiems! - sako VIEŠPATS,  
aš jį pagydysiu!“ Nedorėliai –  kaip jūra, pašiaušta audros ir negalinti nurimti. Jos 
bangos išmeta dumblą ir nešvarumus. „Nedorėliai neras ramybės!“  sako mano 
Dievas (Iz 57,19-21). 

Jei valia pikta, žmogus nesugebės priimti ramybės, net jei ji dovanojama. Tiesa, ir 
tikinčiųjų širdys dažnai serga nesantaika. Visa mūsų gera valia dažnai telpa į ap. 
Pauliaus žodžius: „Gero trokšti sugebu, o padaryti –  ne“. Taigi savimi pasikliauti 
neverta. Visa mūsų viltis – Dievo maloningumas, apreikštas per ėdžiose gulintį 
Kūdikį, kurio pagarbinti atėjo piemenys. Ne tik jiems Jis yra žadėtosios ramybės 
ženklas (Lk 2,12), bet ir mums. 

 

Sutrumpintai pagal Andrejų Suchovskį (http://sukhovskiy.blogspot.ru) parengė A.N.L. √ 

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

 

                 Pirmo laiško korintiečiams 13 skyriaus parafrazė Kalėdų proga 

 

Jei savo namus papuoščiau eglišakiais 
ir spalvingomis lemputėmis,                 

bet nesuvokčiau Kalėdų reikšmės,       
aš tebūčiau dekoratorius. 

Jei nuo ryto iki vakaro plušėčiau 
virtuvėje kepdamas pyragus                  

ir ruošdamas kitokius skanėstus,         
jei padengčiau šventinį stalą                  

ir sukviesčiau svečius, bet savo širdyje 
nesidžiaugčiau Jėzaus gimimu, aš 

nebūčiau niekas kitas, kaip tik virėjas. 

Jei kiauras dienas darbuočiausi labdaros įstaigoje, giedočiau giesmes senelių globos 
namuose ir savo lėšas aukočiau labdaringiems tikslams, tačiau neturėčiau meilės, 

visa tai būtų mažaverčiai dalykai.  

Ir jei padabinčiau eglutę ryškiomis žvaigždutėmis ir angeliukais, jei dalyvaučiau 
daugybėje šventinių renginių, giedočiau chore, bet nebūčiau priėmęs Jėzaus savo 

širdin, vadinasi, nebūčiau supratęs esminės Kalėdų žinios. 

Meilė liepia stabtelėti plušant virtuvėje ir priglausti vaiką. Meilė verčia nutraukti buto 
puošybą ir pabučiuoti sutuoktinį. Meilė maloninga, nepaisant streso ir laiko stokos. 

 Meilė nepavydi kaimynams gražių namų. 

Meilė nepyksta ant vaikų, kai jie painiojasi po kojom; – ji dėkinga, kad jie yra ir juda. 
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Meilė duoda ne tiktai tiems, kurie irgi duoda. Atvirkščiai, ji su džiaugsmu apdovanoja 
tuos, kurie  neturi ką duoti.  

Meilė visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. 

Meilė niekada nesibaigia.  

Pasimirš dovanos, nubyrės eglutė, baigsis pyragai. 

Tačiau Dievo kalėdinė Dovana  – Jėzus Kristus – pasilieka amžinai! 

 

(Iš periodinės spaudos. Išvertė N.L.) √ 

------------------------- 
 
 
Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius 
  
Gruodžio 21-27 meldžiamės už: 
Rumunijos vengrų baptistų bendruomenių konvenciją 
Bendruomenių skaičius:   247 
Bendras narių skaičius:   8 954 
Prezidentas:     József Simon 
Generalinis sekretorius:   Pal Borzasi 
 
 
Gruodžio 28 – sausio 3 meldžiamės už: 
Armėnijos evangelikų krikščionių baptistų bendruomenių sąjungą 
Bendruomenių skaičius:   155 
Bendras narių skaičius:   4 920 
Prezidentas:     Gagik Tarverdyan 
Generalinis sekretorius:   Asatur Nahapetyan 
 
 
Sausio 4-10 meldžiamės už: 
Makedonijos krikščionių baptistų sąjungą  
Bendruomenių skaičius:   2 
Bendras narių skaičius:   100 
Prezidentas:     Ivan Grozdanov 
 
 
Sausio 11-17 meldžiamės už: 
Bagdado baptistų bažnyčią (Irakas). . . 
Pastorius:     Ara Badalian 
  
. . .ir Turkijos baptistų aliansą 
Bendruomenių skaičius:   4 
Prezidentas:     Ertan ÇEVİK 
Generalinis sekretorius:   M.Orhan PIÇAKLAR 
 
 
Sausio 18-24 meldžiamės už: 
Europos baptistų federacijos Jaunimo ir vaikų darbo komitetą 
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Sausio 25-31 meldžiamės už: 
Austrijos baptistų sąjungą 
Bendruomenių skaičius:   26 
Bendras narių skaičius:   1 467 
Prezidentė:     Anita Ivanovits 
Generalinis sekretorius:   Walter Klimt 
 
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 


