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„Jūs pažinsite tiesą, ir tie-
sa padarys jus laisvus.“ 
     

Evangelija pagal Joną 8,32 

Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos leidinys © 

Mielieji „Tiesos Draugo“ skaitytojai, 
 

    Įsivaizduojamoms metų durims užsiveriant, populiariai, trankiai, lengvai ir saldžiai švenčiamų Kalėdų atgarsių fone, norėtume 
kartu su Jumis apžvelgti jau praėjusius metus – paprastai, sąžiningai, taip, kaip sugebame. Žvelgiame į juos su dėkingumu ir mal-
da, jog šie metai mus būtų padarę kiek labiau tinkamais ateinantiems – jog juose būtume geresni liudytojai žinios, jog Žodis tapo 
kūnu ir gyveno tarp mūsų; jog Žodžio įsikūnijimas nesibaigė su tais, kurie anuomet regėjo Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sū-
naus; jog kūnu tapęs Žodis yra tiesa ir mūsų laike, ir mūsų gyvenime – su visais mūsų trūkumais ir negebėjimais, ten, kur Dievas 
savo malone sėja  savo Karalystės sėklas per mažus, kartais vos pastebimus žingsnius ir darbelius.  

Šiame numeryje, šalia įspūdžių bei pamąstymų iš prabėgusių metų ir minčių dėl ateinančių, taip pat siūlome ir ištrauką iš vieno 
neseniai amžinybėn iškeliavusio baptistų teologo Jameso Williamo McClendono knygos. Tikimės, kad šios jo mintys taip pat pa-
skatins tolesnius pamąstymus apie mūsų kaip Įsikūnijimo liudytojų vietą ir užduotis ten, kur Viešpats yra mus pastatęs. 

Kaip visada, lauksime atsiliepimų, pasiūlymų, klausimų. 

- Redakcija 

i š  r ed a kc i j os  k r ep š i o  
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Tiesos draugas Sveikinimai ir žvilgsnis į praėjusius metus  
iš bendruomenių 

Vilniaus Naujojo Testamento baptistų bendruomenė: 
 

Vilniaus Naujojo Testamento baptistų bendruomenė sveikina 
brolius ir seseris iš mūsų šeimos Lietuvoje šv. Kalėdų proga ir linki 
Naujaisiais Metais daug prasmingų darbų Viešpaties vynuogyne. 

Norime trumpai papasakoti apie mūsų turiningą gyvenimą ir įvy-
kius bendruomenėje. Nors šįmet nei vieno žmogaus nepakrikštijo-
me, o keletas netgi paliko bendruomenę pasirinkę gyvenimą pa-
saulyje, Viešpats pažeria ir džiugių akimirkų. Vyko krikščioniškos 
bendruomenės narių vestuvės (kulinaras Evaldas ir studentė Živi-
lė). Neseniai prasidėjo atskiri moterų susirinkimai butuose ir sek-
madienio popietės paaugliams, vedamos Algio Veževičiaus. Mato-
me pamaldose naujus veidukus iš vaikų namų, ateina vienas kitas 
suaugęs lankytojas iš miesto. Svarbiausia, patys stengiamės la-
biau pažinti ir pamilti vienas kitą kaip Kristaus šeimos narius. Nors 
šis procesas kartais skausmingas, būna ašarų. Kaip visada dukart 
per savaitę renkamės maldos namuose (sekmadieniais ir trečiadie-
niais). 

Šįmet pagausėjo privačios pradinės mokyklėlės mokytojų ir moki-
nukų gretos, dabar mokosi jau 18 mokinių, vyksta popamokiniai 
užsiėmimai, kuriuose mokomasi groti gitara, tapyti. Atvažiuoja vai-
kų iš kitų mokyklų.  

Vasarą ir rudenį per talkas intensyviai darbavomės rūsio patalpo-
se, įsisavinome keliolikos tūkstančių litų vertės medžiagų ir įran-
gos. Svajojame apie poilsio ir žaidimų salę šildomomis grindimis, 
nedidelį viešbutuką. Nemažai darbų dar laukia, todėl džiaugiamės 
jūsų maldomis už mus ir draugų iš Vokietijos nuolatine parama. 
Bendruomenės vyrų pastangomis apšiltintos neturtingos daugiavai-
kės šeimos vagonėlio, kuriame tenka glaustis, grindys.  

Stovykla vaikams ir bažnyčios nariams šįmet surengta Lazdijų 
rajone Veisiejuose prie ežero. Bendruomenės jaunimas ir mokyk-
los mokytojai surengė vaikams išvyką baidarėmis po Lietuvos 
upes. Sąjungos misionierius Rytų Lietuvai Alfredas Pabarčius tęsia 
šeimų lankymą, dvasinius pokalbius ir materialinės paramos iš 
Švedijos teikimą Anykščių rajone, kai kuriose šeimose pradedamos 
Biblijos studijos. 

- Arnoldas Matijošius . 
 

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė: 
 

Klaipėdos bendruomenės 2006 metai prabėgo visai ramiai. Be 165 
metų jubiliejaus (apie kurį – 6-ame „Tiesos Draugo“ puslapyje) 
įsimintinesnių renginių ar įvykių kaip ir nebuvo. Tačiau tai reiškia, 
kad turėjome daugiau laiko rutinai  – gerąja šio žodžio prasme. Per 
daug neblaškomi reprezentacinių ir fasadinių renginių, galėjome 
daugiau laiko skirti teologiniams apmąstymams antradieniais, Raš-
to studijų metu. Taip pat sekmadieniais rotacijos principu pamaldas 
vedantys bei pamokslaujantys seserys ir broliai padėjo visai ben-
druomenei kartu brėžti tolimesnio mūsų gyvenimo kursą. Daugelis 
skaitytojų žino, jog paskutiniai keletas metų buvo nelengvi mūsų 
bendruomenei, išgyvenusiai permainų laiką, kuris apėmė daugelį 
gyvenimo sferų, pradedant vadovavimo struktūra ir baigiant savo 
teologinio „veido“ ieškojimu („Ieškome savo veido“ – taip vadinosi 
mažutis bukletėlis, kurį sunkiuoju metu leido mūsų vyresnieji; jame 

atsispindėjo mūsų pokalbiai, diskusijos, ieškojimai, nesutarimai ir 
sprendimai). 

Per tuos metus subrendo ir nusistovėjo mūsų bendruomenės 
savivalda – jos šerdį sudaro visų klausimų sprendimas bendruome-
nės sutarimu, kuriam tarpti padeda bendruomenės išrinktų šešių 
brolių ir seserų taryba. Atsirado ir naujų planų. Svajojame vieną 
savo pastato salių atverti miesto bendruomenei ir kalbėti su žmo-
nėmis apie Dangaus karalystę meno kalba. Manome, kad įvairios 
meno išraiškos formos, tokios kaip tapyba, drama ir choreografija, 
gali padėti mums susikalbėti ir perteikti Gerąją Naujieną geriau nei 
vien dogmatinė kalba.  

Kaip visada, bendruomenės patalpos ir rankos pasitarnavo kele-
tui sąjungos renginių: Biblijos mokyklos sesijoms ir seminarams, 
vasaros stovyklai „Kelias“, LEBBS tarybos posėdžiui; taip stengė-
mės neapleisti svetingumo dorybės.  

Viliamės, kad ir kiti metai bus turtingi laiko mąstyti, maldos, drau-
gų ir šiaip Dievo duoto gyvenimo džiaugsmo...  

- Linas Andronovas, lietuvių grupės vyresniųjų tarybos koordina-
torius . 

 

Panevėžio Dievo Malonės baptistų bendruomenė: 
 

Šie metai mūsų  bažnyčiai buvo pilni įvairių išbandymų. Ateinan-
čiais 2007 metais tikimės, kad turėsime daugiau Dievo išminties. 

Džiaugiamės, jog šiais metais buvome priimti į LEBB sąjungą. 
Taip pat džiaugiamės, kad vienas žmogus pareiškė norą krikštytis 
ir tikimės, jei tokia bus Dievo valia, ateinančių metų pavasary turėti 
krikštą. O šių metų spalio mėnesį bendruomenėje turėjome sutuok-
tuves. 

Norime visoms sąjungos bažnyčioms palinkėti ateinančiais me-
tais vienybės numatytų tikslų siekime, tarpusavio supratimo ir Die-
vo išminties. 

- Aleksandras Kostinas . 
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Sveikinimai ir žvilgsnis į praėjusius metus  
   iš bendruomenių 

Rokiškis: 
 

Mūsų mielieji Kristuje 
broliai ir seserys, 
„Šiandien Dovydo 
mieste jums gimė Išga-
nytojas. Jis yra Vieš-
pats Mesijas“ (Lk 2,11). 

Norime visus pasveikinti su Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais 
Metais. 

Dėkojame mūsų Viešpačiui už gausias malones, kurias Jis suteikė 
mums šiais metais. Šiemet turėjome susitikimų su kitomis bendruo-
menėmis, susidraugavome su Panevėžio nariais, Visagino jaunimu. 
Nepamiršta mūsų, palaiko su pamokslais, giesmėmis. Mūsų jauni-
mas šį rudenį buvo pakviestas į derliaus nuėmimo šventę Panevėžy-
je. 

Šią vasarą į mūsų gretas įsiliejo dar viena sesuo. Krikštas buvo už 
Rokiškio miesto, prie Vyžuonos ežero. Atvažiavo ir svečių iš kitų 
bendruomenių. Paskaičiavome, kad su vaikais buvo apie penkiasde-
šimt žmonių. 

Dėkojame jums visiems už maldas ir rūpestį. Teapgaubia malone 
jus Viešpats. 

Kristaus meilėje, 

Rokiškio baptistų bendruomenė . 

Mažeikiai: 
 

Nuo mūsų bendruomenės įkūrimo praėjo jau virš 15 metų. Galbūt 
per ilgai gyvenome išgelbėjimo dvasia ir ramybe. Džiaugėmės, jog 
esame išgelbėti, bet nesusimąstėme, ko Dievas tikisi iš mūsų. 

Todėl šie 2006-ieji metai mūsų bendruomenei buvo daugiau išban-
dymų, o ne pasiekimų metai. Per tuos sunkumus ir išbandymus Die-
vas skatino mus pažvelgti į save ir pamąstyti, kas mes esame ir kaip 
Dievas į mus žiūri. Ar kartais aš nesu tas netikęs tarnas, kuriam šei-
mininkas pasakys: „Taigi privalėjai duoti mano pinigus pinigų keitė-
jams, o sugrįžęs būčiau atsiėmęs kas mano su palūkanomis“ (Mt 25, 
27).  

Mąstant apie tas „palūkanas“ darosi liūdna. Tačiau Dievas mums 
buvo labai gailestingas ir siuntė į pagalbą tuos, kurie padėjo susigau-
dyti, kas esame, nukreipė mūsų žvilgsnius į Šventąjį Raštą ir mokė 
pažinti Dievo valią. 

Todėl, žengdami į 2007-uosius, turime viltį pasikeisti, pasiduoti 
Kristui ir atsinaujinti, nes Viešpats yra pasakęs: „Ateikite pas mane 
visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu“ (Mt 11,28). 

Mažeikių EKBB . 
 

 

Kretinga ir Šiaurės Vakarų kraštas: 

Buvo šaunūs metai… 

Tikrai, šaunūs. Daug mąstyta ir daryta. Džiugu prisiminti. Tik labai jau greit praėjo… 

Išmokome blaiviai vertinti savo galimybes ir nesijausti kalti, jei kažkas vyksta ne taip, kaip kiti tikisi, o be to pastebėti ir stebėtis, kad 
Dievas pradeda atsakyti į pačias nuostabiausias svajones, o ne į racionalias strategijas, kieno jos bebūtų sukurptos… 

Mūsų tikinčiųjų būreliui Kretingoje netekus nuomojamų patalpų, teko sekmadieniais rinktis „panamiui“. Iki šiol susitinkame namuo-
se tai pas vienus, tai pas kitus, ir, aišku, dėl to netekome kelių lankytojų – svečių, tačiau šie mūsų susibūrimai tapo natūralesni – saugia 
ramybės ir pastiprinimo oaze dideliame darbo greitkelyje. Esame labai dėkingi kretingiškiams broliams ir sesėms už paramą ir karštas 
maldas, už bendrystę ir palaikymą. 

Darbavomės ir, kiek galėjome, padėjome Klaipėdos, Mažeikių, Ylakių bendruomenėms, drąsinome į misijos darbą ir dalyvavome 
bendruomenių rengiamuose susitikimuose su  besidominčiais tikėjimu žmonėmis. Tokie susirinkimai vyko Skuode, Ylakiuose, Taura-
gėje, Žemaitkiemyje, Telšiuose. Teko organizuoti ir dalyvauti vasaros jaunimo stovyklose, bendrauti su studentais, rengti „Atradėjų 
ratelius“ vaikams ir paaugliams, mokyti juos ir mokytis įvairių nuostabių dalykų. Ėmėme suprasti, kokie kūrybingi visi esame ir kiek 
įvairių kalbos būdų neišnaudojame… 

Lankėmės Kauno, Visagino, Rokiškio, Panevėžio, Šiaulių bendruomenėse, ir, aišku, Vilniuje, iš kur „esame kilę“. Nors per šiuos me-
tus nuvažiavome daug tūkstančių kilometrų, daugiau gavome, nei kam nors patarnavome… Neįmanoma aprašyti, kaip Jus visus pami-
lome ir kaip bendravimas su Jumis mus praturtino… Meldžiamės už visus trokštančius Dievo, aplankytus ir dar ne, kad  patirtų Vieš-
paties artybę ir išlaisvinimą, o kad mes visi tikrai būtume  tomis „degančiomis pakrančių ugnimis“ (148 giesmė iš „Giesmių Vainiko“) ir 
būtume pasidavę Viešpaties Dvasios vėjui. 

- Gilija Žukauskienė . 

Įspūdžiai  iš  misi jos  
laukų 

 

Kaip 2006-ieji metai prabėgo įvairiuose misijos plo-
teliuose, kuriuose darbuojasi mūsų broliai ir sese-

rys? Keli pasakojimai. 
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Druskininkai: 

Druskininkuose yra grupelė ben-
druomenei priklausančių tikinčiųjų, tad 
kauniečiai periodiškai, bet pastoviai 
stengiasi aplankyti brolius ir seses 
Kristuje, siekdami pastiprinti jų tikėji-
mą, pasidalinti Dievo stebuklais ir 
paraginti evangelizacijai. Retsykiais 
druskininkiečiai atvyksta į pamaldas 
Kaune. Nors bendruomenės narius 
skiria nemažas atstumas, tikintieji pa-
laiko šiltus ir broliškus tarpusavio san-
tykius. 

- Tarasas Sereda, Kauno EKBB . 
 

Vilnius, Globos namai: 

Norėčiau šiek tiek pasidalinti 
džiaugsmais, (nors, tiesa, būna ir sun-
kumų), kuriuos patiriame draugystėje 
su vaikais. Mūsų bažnyčia jau daugel 
metų bendrauja su Vilniaus 1–aisiais 

vaikų globos namų vaikais. Kai kurie 
jų tiesiog užaugo mūsų akyse, o pasta-
raisiais metais juos keičia mažesni. 
Visą tą laiką šie vaikučiai atvažiuoja į 
sekmadienio mokyklėlės pamokas, 
kuriose drauge su mūsų bažnyčios 
vaikais klausosi Dievo žodžio, gieda, 
žaidžia. Praėjusiais metais, kai buvome 
globos namuose su Samariečio krepšio 
projektu „Vaikų Kalėdos“, vaikai pa-
matę ir pažinę atvykusiuosius, šaukė 
viens kitam: „Žiūrėkit, tai iš mūsų 
bažnyčios atvažiavo!“ Gera, kai mūsų 
bažnyčia jiems tampa  „sava“.  Juk 
toks ir yra mūsų tikslas bendraujant su 
likimo nuskriaustais vaikais – tapti jų 
gyvenimo dalimi. Materialių gėrybių jie 
lyg ir turi pakankamai, bet pastebime, 
kaip labai jie trokšta paprasto bendra-
vimo ir draugystės, meilės ir artumo. 
Visus tuos mūsų pažinties metus sten-
gėmės tapti artimesniais. Drauge ren-
giamos vaikų vasaros stovyklos, išvy-
kos į gamtą, organizuotos bažnyčios 
brolių, sesių  arba drauge su Vilniaus 

rajono miškų urėdija, mus tikrai labai suarti-
no. Nemenčinės miške vaikų sukalti ir į me-
džius įkelti inkilėliai paukščiams, Marcinko-
nyse išbraidytos pelkės, Vievyje, Veisiejuose 
skambėjusios giesmės, vaikų juokas, išgirsti 
liudijimai, nugalėtos (o gal ir pralaimėtos) 
varžybos ir t.t., visa tai, manau, nebus pa-
miršta ir paliks nors kažkokį pėdsaką tų vaikų 
širdelėse. Ir noriu tikėti, kad išgirstas liudiji-
mas ar pamokslas, nuoširdus, artimas ben-
dravimas, parodyta meilė ar draugiškas apka-

binimas padės mūsų vaikeliams suprasti, 
kaip Dievas juos myli. Sakau „mūsų“, nes 
tiek bendruomenės vaikai, tiek ir globos 
namų vaikai mums yra savi ir norisi jiems 
visiems parodyti meilę, kuria mus pačius 
Jėzus pamilo. Kartais būna sunku, bet 
Dievas įgalina mus, suteikia jėgų ir išmin-
ties. O ir mūsų šeimų vaikams tai labai 
gera pamoka, kaip svarbu tausoti, brangin-
ti šeimą, kuri šiais laikais praranda savo 
prasmę.  

Ir dabar, švenčiant Jėzaus gimimo šventę, 
norėtųsi melstis ir prašyti Viešpaties Jėzaus 
pagalbos visoje toje tarnystėje su vaikais – Jo   
ramybės, Jo jėgų, Jo išminties ir kuo daugiau 
Jo meilės… Dėkui Dievui už tarnaujančias 
širdis, suprantančias, jog vaikučiai yra mūsų 
darbo tęsėjai, kažkada galbūt skelbsiantys 
Dievo meilę savo vaikams. Ačiū visiems… 

- Rita Kalytienė, VNTBB Sekmadienio mokyk-

los mokytoja . 
 

Krikščioniška mokykla Vilniuje 

Mintis įkurti krikščionišką mokyklą kilo, 
žiūrint į augančius bažnyčios mažylius. Ne-
jaugi galima juos patikėti netikinčių žmonių 
globai?  Kaip padaryti, kad jie turėtų draugus, 
kurie negundytų į piktą?  Mokyti namuose 
sunku, o susibūrus į grupę lengviau, ypač 
išlaikyti discipliną, pastovų grafiką. Po truputį 
atsirado mokytojai. Kur kas lėčiau rinkosi 
mokiniai: valstybinė mokykla juk nemokama, 
o čia  reikia papurtyti kišenes. Tiesa, kai reikia 

užmokėti už kokį nors būrelį, kišenių 
purtymas neatrodo toks skausmingas. 
Kodėl? Matyt, skaudu atlyginti sesei ar 
broliui už  darbą Ta proga ir vaizdingi 
palyginimai ima lipti prie širdies: vaikas 
užaugs lepus kaip šiltnamio gėlelė. Ima 
kankinti baimė: vaikas nemokės ben-
drauti, neparagaus to, ką ragauja kiti 
(prievartos, pornografijos, narkotikų). 
Besaugant savo kišenę, Dievo žodžio 
išmintis nutolsta. „Mokyk jaunuolį, ku-
riuo keliu jis turėtų eiti, jis nenukryps 
nuo jo, net kai pasens“ – patarlės žodžiai 
skamba lyg įkyrūs cimbolai. Vis dėlto 
mokykla gimė. Dabar joje mokosi 18 
vaikų. 

Ką reiškia krikščioniška mokykla? 
Melstis per pamokas? Mokytis Biblijos 
eilutes? Integruoti Bibliją  pamokose? 
Surengti šventę, kur deklamuojami eilė-
raščiai apie Jėzų? Visa tai gražu, bet tai 
nėra krikščioniška mokykla.  Tai nėra 
mūsų mokyklos išskirtiniai bruožai. Tad 
kuo gi mes didžiuojamės? 

Vienas dalykas, kuo galime džiaugtis 
yra tai, kad esame šeima. Ne, ne sakome, 
o esame. Mes, kaip mokytojų ir tėvų 
kolektyvas, viską sprendžiame kartu ir 
paliekame laisvę vienas kitam rinktis. 
Žinoma, tai visų pirma direktorės nuo-
pelnas – jokios prievartos, jokių  penk-
mečio planų šturmavimo, jokių direkty-
vų iš aukščiau. Vienas kitą įspėjame ir 
pataisome, kai matome klaidas. Vienas 
kitą pakenčiame, kai matome  daug neto-
bulumų. Vienas kitą pavaduojame ir 
kartais padrąsiname. Ką tuomet daro 
direktorė? O ji plauna mūsų kojas: drąsi-
na, skatina, išklauso, mėgina sutaikyti, 
kartais verda valgyti, kartais plauna grin-
dis, dirba per naktis, kad galėtų aukoti 
mokyklai, išklauso ir sugeria priekaištus 
dėl to, kad vaikai „niokoja“ bažnyčios 
pastatą. Žodžiu, atlieka kilimėlio po ko-
jomis funkcijas. 

O vaikai tokie pat, kaip kitur.  Jie 
gražiai žiūri į akis ir taip pat gražiai me-
luoja, jie draugauja ir  susipyksta, jie kar-
tais susikaupia, o dažniausiai tingi. Tai 
kam tada tokia mokykla? Ogi  tam, kad 
problemos, pirmiausia, būtų sprendžia-
mos, o  ne atitolinamos. Tam, kad jos 
būtų sprendžiamos teisingu būdu. Įžei-
dei – atsiprašyk. Nepadarei – daryk dvi-
gubai. Supykai – atleisk. Ir taip kasdien: 
kovojame su nuodėme, sprendžiame 
bylas. Mes turime viltį, kad kasdienės 
kovos atneš vaisių, ir 
laistome mums pati-

Įspūdžiai  iš  misi jos  laukų 

   Nukelta į 11 psl. 
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Įspūdžiai  iš  misi jos  laukų 

kėtą dirvą: kartais 
Dievo žodžiu, kartais išminties žodžiu, 
o kartais be žodžių. 

Tėvai augina vaikus namuose. 
Mokytojai augina juos mokykloje. Kas 
dar augina ir laisto mūsų vaikus? Tele-
vizorius? Internetas? Vienatvė? Kie-
mas? Ar mums bemiegant neateis 
priešas, ir nepasės raugių į minkštą jų 
širdžių dirvą? 

 

- Rūta Beltytė, VNTBB krikščioniškos 

mokyklos mokytoja . 
Klaipėda, Globos namai: 

Jau trejus metus lankomės Klaipėdos 
globos namuose „Danė“. Įkūrėme ten 
Gerosios Naujienos klubą 6-12 metų 
vaikams. Pradėti buvo nelengva; Die-
vas vedė už rankos. Net nesitikėjome, 
kad globos namuose mus taip šiltai 
priims. Ateiname ten pravesti pamokė-
les ir tiesiog pabūti su vaikais. Pamo-
kėles vedame kiekvieną pirmadienį: 
pasakojame istoriją iš Biblijos, gieda-
me, žaidžiame, kartu meldžiamės. Sun-
ku nepastebėti, kaip ten gyvenantiems 
vaikams trūksta saugumo jausmo, švel-
numo ir meilės. Stengiamės kiekvieną 
kartą kalbėti jiems apie beribę Dievo 
meilę kiekvienam iš jų. Pamatėme ir 
išgirdome nemažai sukrečiančių istori-
jų. Sunku patikėti, kad šie maži vaikai 
jau matę tiek skausmo. 

Nuo praėjusių metu pradėjome ir 
socialinį darbą. Su vokiečių brolių ir 
seserų pagalba stengiamės vaikams 

parūpinti reikalingų daiktų ar drabužių, 
o taip pat įtraukti juos į įvairius užsiėmi-
mus ir būrelius po pamokų. Kai kam 
reikia papildomai dirbti prie matemati-
kos ar anglų kalbos, kiti noriai eina į 
dailės būrelius, baseiną, kitas sporto 
treniruotes. 

Esame dėkingi Dievui už galimybę 
pasitarnauti tėvų rūpesčio netekusiems 
vaikams, o taip pat dėkojame už brolių 
ir seserų maldas, kurios mus visada pa-
laiko šioje tarnystėje. 

- Tania Savčenko, Klaipėdos EBB . 

„Jūs esate...“ arba Kauno EKB bendruomenės šventė 
Tarasas Sereda, Kauno EKBB 
http://kaunoekbb.visiems.lt  
 

 Kauno EKB maldos namuose kovo 19 dieną vyko bendruomenės šventė.  
Dar prieš mėnesį kiekvienas bendruomenės narys gavo asmenišką pakvieti-

mą sudalyvauti 130-ųjų bendruomenės metinių paminėjime. Taip, šiais metais 
sukanka toks garbingas bendruomenės atsiradimo jubiliejus (1876-2006)! 

  Ši data tapo puikia proga prisiminti, kuo būti Viešpats pašaukė tikinčiųjų 

bendruomenę,  tai atspindėjo ir šventės tema „Jūs esate...“ Kiekvienas brolis 
bei sesuo galėjo prisidėti prie šventės. Pasidalinę į 3-4 žmonių grupeles, jie 
ruošė pasirodymus ir paraginimus. Tema įkvėpė tolimesniems pamąstymams 
– Jūs esate... „Žemės druska“, „Pasaulio šviesa“, „Vynmedžio šakelės“, 
„Pašaukti šventumui“, „Skelbėjai“, „Nuotaka“ ir t.t. 

Kiekvienas žmogus, šventinį rytą įžengęs į maldos namus, gavo po stiklinai-
tę vandens, mat taip viena iš grupelių priminė, jog net pats mažiausias darbas 
yra vertingas Viešpaties akyse. Šventinių pamaldų metu buvo prisiminta visų 
130 metų bendruomenės istorija, pamokslas skelbė, jog mes, būdami ben-
druomene, esame „Tiesos ramstis“, o vaidinimai rodė, jog esame „Pasaulio 
šviesa“ ir „Meilės nešėjai“. 

apie  įvyk ius t r umpai   
 

 Žemiau esančios žinutės per praėjusius metus pasirodė Tiesos Drauge Ekstra – LEBBS leidinuke, platinamame 
elektroniniu paštu, kad naujienos, maldos reikmės ir kitokia informacija bendruomenes galėtų pasiekti šviežios. Tiesos 
Draugas Ekstra skirtas apžvelgti LEBBS įvykius, naujienas, spausdinti aktualius straipsnius ir ese. Jeigu nesate užsisakę 
TDEkstra ir norėtumėte jį gauti, prašome parašyti žinutę į office@baptist.lt. Jeigu savo ruožtu turite naujienų ar infor-
macijos, kuria būtų pravartu pasidalyti su kitais, prašytume savo žinutes Tiesos Draugui Ekstra siųsti tuo pačiu aukščiau 
nurodytu adresu. 

Nukelta į 11 psl. 
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Po pamaldų buvo sustatyti 
stalai, pilni suneštų vaišių, ir šventė tęsėsi toliau. 
Čia buvo papasakoti įdomūs faktai bei statisti-
niai duomenys apie bendruomenę ir jos gyveni-
mą, grupelės demonstravo savo namų darbus, 
vaizdžiai rodydamos, kuo būti esame pašaukti. 
Dievas kiekvieną mūsų yra sukūręs ypatingą, 
tad kiekvienas bendruomenės narys buvo tam 
tikru būdu apdovanotas. Pabrėždami savo kaip 
šakelių priklausomybę Didžiajam Vynmedžiui, 
nariai kabino vynuogių kekes su savo vardais 
ant didelio salėje pastatyto medžio. Taip pat 
vyko viktorina, kurios metu broliai bei sesės 
galėjo išbandyti savo Biblijos žinias. 

Tądien ilgai nenutilo giesmės, eilėraščiai, 
vaidinimai, paraginimai bei priminimai, kurie 
sutartinai liudijo mūsų ypatingą Dievo vaikų 
pašaukimą. 

Nenoriai skirstydamiesi, tikintieji nešėsi savo 
širdyse Viešpaties kvietimo prisiminimą bei 
pasiryžimą būti Viešpaties išskirtine tauta.   

 
LEBBS metinė  konferencija 
LEBBS informacija 
  

Gegužės 20 d. Visagine vyko Lietuvos evan-
gelikų baptistų bendruomenių sąjungos metinė 
rinkiminė konferencija. Joje dalyvavo atstovai iš 
7 LEBB Sąjungos bendruomenių bei svečiai iš 
Rokiškio misijos grupės ir Panevėžio Dievo 
Malonės bažnyčios. Pagrindinis konferencijos 
tikslas ir uždavinys buvo išrinkti naują tarybą, 
pirmininką, pirmininko pavaduotojus bei revizi-
jos komisiją. 

Vienbalsiai buvo pritarta pasiūlytai naujai 
LEBBS Tarybai. Taigi naują Tarybą sudaro šie 
atstovai iš bendruomenių: Pavel Volodko 
(Šiaulių Evangelijos KBB), Vladimir Sereda 
(Kauno EKBB), Henrikas Žukauskas (Kretinga/
Vilnius), Alfredas Pabarčius (Vilniaus NTBB), 
Piotr Tisevich (Visagino EKBB), Vytautas Bara-
nauskas (Klaipėdos EBB). LEBB Sąjungos 
pirmininku buvo išrinktas Henrikas Žukauskas. 

LEBBS pasipildė ir dar viena visaverte nare – 
Panevėžio Dievo Malonės bažnyčia. Lietuvos 
evangelikų baptistų sąjungą nuo šiol sudaro 8 
bendruomenės. 

Buvo išsiskirstyta su malda už naują Tarybą, 
pirmininką, bendruomenes.   

 
LEBBS vasaros stovykla Kelias-2006 
LEBBS informacija 
    

Liepos pirmą pilną savaitę Žemaitkiemyje 
(Šilutės raj.) vyko LEBBS vasaros stovykla. 
Stovykloje dalyvavo apie 50 jaunesnių ir vyres-

nių stovyklautojų. Prabėgus jau beveik mėnesiui po 
stovyklos, štai keletas įspūdžių, prisiminimų: 

 Virginija (Mažeikiai): stovykla buvo kitokia negu 
anksčiau. Šiltesnė, draugiškesnė. Buvo tokia, kokios ir 
norėjosi. Į stovyklos veiklą ir gyvenimą buvo įtraukti visi 
dalyviai. Labiausiai įstrigo, kad draugiškesni ir artimesni 
santykiai mezgėsi jau nuo pat pradžių. Patiko, kad 
stovyklautojai buvo atsakingi ne tik už savo pasirody-
mą, bet ir už bendrų vakarų užėmimą bei pravedimą. 

Ieva Marija (Kretinga/Klaipėda): patiko ir įsiminė 
naktinis žygis. Ėjome tamsiu mišku. Buvo šiurpu, bet ir 
smagu. Patiko ir visa kita veikla; pusryčiai, pietūs, vaka-
rienė; patiko maudytis. 

 Romanas (Kaunas): šiais metais buvo neįprasta 
stovykla, nes, skirtingai nei praeitose stovyklose, šioje 
stovykloje nebuvo vadovų, visi buvo lygūs. Stovykla 
buvo kaip giminių suvažiavimas, buvo puikiai supla-
nuotas laikas bei suteikta galimybė pasireikšti kiekvie-
nam. Paugdantys pamokslai atgaivino pirmąja meile 
Dievui. Ir dar – buvo labai skanus maistas, o svarbiau-
sia - buvo galima pakartoti.  

 Julia (Klaipėda): patiko, kad susibičiuliavome, arti-
miau susipažinome su kitų bendruomenių jaunimu. 
Stengiamės ir po stovyklos neprarasti to ryšio.  

  
Klaipėdos evangelikų baptistų  
bendruomenei - 165 
Algimantas Baranauskas, Klaipėdos EBB     
  

Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčioje visas 
spalio mėnuo buvo pašvęstas paminėti 165 bažnyčios 
įkūrimo ir 155 pastato įšventinimo metines. Tai žvilgs-
nis į praeitį, į garbingą praeitį. Per vargus, kančias ir 
širdingas maldas pirmieji mūsų broliai ir seserys suge-
bėjo palikti palikimą. Daug priekaištų buvo iš valdžios ir 
žmonių, ne kartą buvo išdaužyti langai. Dievo malonė 
lėmė, kad net per didįjį Klaipėdos gaisrą pastatas išliko 
sveikas, svetingai atvėręs duris nukentėjusiems. Atvi-
ros durys ir dabar. Valia kiekvienam užeiti. 

Pirmąjį sekmadienį apsilankė svečias iš Anglijos 

Peteris Crookas. Nuošir-
džiai pasveikino, pasakė 
pamokslą. Buvo švenčia-
ma Viešpaties Vakarienė. 
Antrąjį sekmadienį lietuvių 
ir rusų grupės šventėme 
kartu. Atvyko svečiai iš 
Užavos (Latvija) – Martos 
ir Egilo Ozoliniu šeima su 
savo šeimos orkestru. 
Malonu buvo klausytis 
muzikos ir giesmių. Labai 
patiko violončelės švelnus 
balsas, smuiko rauda, 
fleitų ir saksofono garsai 
džiugino širdis. Prisiminė 
Dovydo 150 psalmė: 

„Šlovinkite Viešpatį …“ Finale nuskambėjusi 
improvizuota giesmė „Jeruzale, Jeruzale“ graudi-
no iki ašarų. Pamokslininkas iš Užavos E.Ozolinš 
pasakė sveikinimo žodžius. Pirmieji Užavos 
bendruomenėje įtikėję broliai buvo pakrikštyti 
Klaipėdoje. E.Ozolinš palinkėjo būti tvirtais Vieš-
paties malonėje ir nepamiršti tarpusavio bendravi-
mo. 

Antrąjį sekmadienį buvo švenčiama ir Padėkos 
šventė. Buvo suneštos dovanos – tai, ką ši mūsų 
neįprasta vasarėlė užaugino. Vaišinomės duona, 
medumi, obuoliais, kava ir arbata – visi pasisoti-
no. Buvo malonu matyti besišypsančius veidus ir 
norą vienas kitam patarnauti.  

Trečiąjį sekmadienį su mumis buvo svečias iš 
Prahos seminarijos brolis Parušas Paruševas, 
kuris visus pasveikino ir pasakė nuoširdų pa-
mokslą. Trečią sekmadienį, kaip įprasta, Klaipė-
dos bendruomenės lietuvių grupė renkasi antra-
me aukšte bendram valgiui ir bendravimui, vyksta 
diskusijos, taip pat sveikinami tą mėnesį gimusieji. 
Ir šį kartą buvo labai malonu. 

 Ketvirtą sekmadienį mus pasveikinti atėjo 
Klaipėdos evangelikų liuteronų kunigas Reinchol-
das Moras. Buvo malonu išgirsti, kad jo gyvenimo 
kelio pasirinkimui daug prisidėjo mūsų bažnyčia ir 
jos choras. R.Moras palinkėjo vienybės, būti 
tvirtais, siekti tikslo. 

Tą sekmadienį mūsų jaunimas paruošė keletą 
giesmių, kurios nuskambėjo naujoviškai ir labai 
gražiai. Džiugu, kad pasitarnaujame, kas kuo 
galime. 

Penktąjį sekmadienį mus aplankė „Išganymo 
Armijos Lietuvoje” vadovė kapitonė Susanne 
Kettler-Riutkenen, visus pasveikino žodžiais iš Mt 
16,15-18. 

 Nepajutome, kaip prabėgo jubiliejinis mėnuo. 
Patyrėme daug džiaugsmo, daug pasimokėme. 
Svarbu jausti ir žinoti, kad Viešpats mūsų nepalie-
ka. Palaima ateina tik per Jį.   

apie  įvyk ius t r umpai   
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Henriko Žukausko kalbos, pasakytos Sąjungos Ta-

rybos išplėstiniame posėdyje 2006 12 09 Klaipėdo-
je, protokolinis variantas (kalba netaisyta). 

 
Norėčiau išsakyti kertinius du pasiūlymus. Jie susiję 

su teisine ir socialine sritimis. Esu įsitikinęs, jog teisi-
nės ir socialinės gerovės erdvės būtinos mūsų Sąjun-
gai, kad būtume bendruomene. Jei šių erdvių nebus, 
liksime bendruomene tik popieriuje. 

Buvo Izraelio ir Dievo sandora. Izraelis toje sandoro-
je stovėjo kaip tauta. Ta tauta gyveno po apreiškimu 
ir po apreiškimo aiškinimu. Buvo ir pranašai, kurie 
kritikavo nusistovinčią neteisingą tvarką. Ir Jėzus 
nepanaikina Įstatymo, Rašto aiškinimo, „surišimo/
atrišimo,“ bet aiškina. Apaštalų darbuose matome, 
kad bendruomenė gyvena po tuo, kad yra vienas Die-
vas, vienas tikėjimas… Tai matome, kai iškyla api-
pjaustymo klausimas. Jie gyvena ties tuo, jog yra vi-
suotinis sutarimas tais klausimais. Šiuos dalykus 
turiu mintyje, kai kalbu apie bendrą teisinę (dvasinio 
tiesos ištyrimo, pokalbio) erdvę. Tokį mąstymą, kad 
tik mes bendruomenėje turime tam tikrą tiesą, reikė-
tų vertinti kaip neištikimybę toje šviesoje. 

Sandora su Dievu turėjo ir ekonominio bendrumo 
aspektą. Buvo nustatyti įstatymai. Socialinės refor-
mos, matome, vyksta ir toliau – tremtyje, po tremties. 
Dvasinė sandora yra ir ekonominė sandora. Jėzuje 
taip pat: Dievo karalystė prisiartino, o tai reiškia, kad 
ji prisiartino ir ekonominių santykių tvarkyme.  

2 Kor 8 skyrius. Dievo valia yra lygybė, ne dešimti-
nė. Tokia mintis matosi šiame skyriuje. Kaip ta ben-
druomenė apsibrėžia? Tuo, kad gyvena tam tikru bū-
du. Ta bažnyčia išgyvena Dievo artybę šitų valdžių ir 
kunigaikštysčių akivaizdoje. Taip bendruomenė liudi-
ja, kad nėra joms pavaldi, o gyvena po Dievo tvarka. 

 Anabaptistai mąsto, jog tam tikru momentu įvyko 
nuopuolis. Todėl reikalingas atstatymas. Mąstydami 
apie krikštą jie išskiria kūno, dvasios ir kraujo krikštą. 
Kai mąsto apie kūno krikštą, anabaptistai mąsto apie 
tai, kad žmogus pasikrikštija į bendruomenę meilės 
gyvenimui, kuris reiškia rūpestį kitais, gėrybių dalini-
mąsi, pasidavimą Kristaus taisyklei (Mt 18 skyrius). 
Kraujo krikštas reiškia, kad jie kentės. Anabaptis-
tams tai reiškė mirtį.  

Manau, tikras kristocentriškumas ir būtų, jog mes 
įmerkiame savo gyvenimą į šiuos konkrečius ir prakti-
nius dalykus pagal „aiškų ir šviesų“ Kristaus mokymą 
ir pavyzdį. Nesvarbu, ką sakytų šio pasaulio autorite-
tai. Iš Kristaus imame savo viso gyvenimo etiką, visą 

gyvenimą. 
Paminėti dalykai liečia narystės klausimą. Narystė 

tada būtų ne buvimas sąrašuose, o „ar dalyvauju 
ekonominėje ir teisinėje tarnystėje?“.  

Kokius patarnavimus turėtume teikti? Tokį klausi-
mą užduodu sau. Yra vaikai, seneliai, jaunos šeimos, 
kurių nariai emigruoja, ligoniai, vienišos mamytės 
mūsų bendruomenėse – tai įtraukčiau į mūsų ben-
druomenės rūpesčių sąrašą. Tuomet narystė – ne ką 
kalbame, o ką darome. Taip pat ir ekonominiu klausi-
mu. Turėtume sukurti savo bendro socialinio gerbū-
vio struktūrą. Esame linkę savo viltį sudėti į valstybę, 
bet Naujajame Testamente to nematome. Naujajame 
Testamente viskas sukasi apie mintį apie lygybę.  

Grįžtant prie teisinės erdvės, manau, jog turime tą 
tokį keistą mąstymą apie autonomiją, kuris yra per 
daug autonomiškas Naujojo Testamento atžvilgiu. 
Vienos bendruomenės vargsta, kitos pertekusios 
bendravimo ir kitų dalykų. O Naujajame Testamente 
matome bendro sutarimo erdvę. Yra pagarba dviems 
- trims, kurie sutaria, yra ir ta bendro sutarimo erdvė.  

Sąjunga šiandien nėra atsiradusi nuo nulio. Reikėtų 
klausti, kaip mes tokie susiformavome, į kokią situa-
ciją esame atėję. Ši situacija, manau, susiformavusi 
dėl valdžių ir kunigaikštysčių įtakos, nes nepasiprieši-
nome joms. Nesame ištikimi krikštui. Krikštas – pasi-
priešinimas toms valdžioms. Tą bendruomenę tada 
budino ir išlaikė Kristaus prisikėlimo galia. Mes kaip 
Dievo žmonės esame tam tikroje priespaudoje. Tikiu, 
kad mums reikalingas išvadavimas, reikalinga pama-
tyti Viešpaties darbus, kad išvaduotų mus. Esame 
tam tikrų ideologijų vaikai. Krikštas reikalautų, kad 
būtume ištikimi Kristaus tvarkai. Atsinaujinimas nėra 
vien vidujinis dalykas, bet ir išorinis. Reikalingas atsi-
naujinimas tikėjime. Jis reikalingas mums kaip Sąjun-
gai, o ne tik atskiroms bendruomenėms.  

Visame tame turėtume išlaikyti tą Dvasios nenuspė-
jamumą. Mūsų mokymas, teorizavimas, mokinystė 
yra apiplėšti Dievo artybės nebuvimo. Trečias pasiūly-
mas būtų neformalaus mokymosi tikrai mokinystei 
atgauti pasiūlymas. 

Visa suvienyta Kristuje kaip galvoje, vienoje dvasio-
je; semti savo gyvybę iš Kristaus – tokį tikslą matome 
Laiške Efeziečiams 1,20-23. Turėtume kartu siekti to 
panašumo į Kristų. Tikiu, kad visos minėtos priemo-
nės veda į šį tikslą. Tai nėra socialinis eksperimen-
tas. Tai yra reali galimybė gyventi kristocentriškai, 
nes prisiartino Dievo karalystė. Tai galimybė, reika-
laujanti tikėjimo. 

Iš kokio bendruomenės gyvenimo matytume tą Jė-
zaus priskėlimą ir Dievo artybę, o ne buvimą naciona-
linių ir kitokių susiskaldymų vergais? 

 
Šis pranešimas buvo ir  yra kvietimas į rimtą ir pasi-

šventusį dialogą.  H. Žukausko el. pašto adresas: 
henrikas@baptist.lt  

2006 gruodžio 9 d. Klaipėdoje vyko LEBBS Tarybos bei kitų 
bendruomenių siųstų atstovų susitikimas, kurio tikslas buvo 
išklausyti ir apsvarstyti LEBBS pirmininko H.Žukausko 
pristatytus sąjungos gyvenimo apmatus ateinantiems metams. Šių 
apmatų santrauką skaitykite žemiau. 



Kaip jau įprasta, NEBIM – mūsų Sąjungos Neakivaizdinės 
Biblijos Mokykla – norėtų su Jumis, mieli „Tiesos Draugo“ skaity-
tojai, pasidalyti praeitų metų džiaugsmais bei svajonėmis apie 
ateinančius.  

Šiuos kalendorinius metus užbaigėme Klaipėdos baptistų baž-
nyčioje, gruodžio 12 -13 dienomis, žvelgdami į krikščionybės 
istoriją nuo bažnyčios 
atsiradimo iki anksty-
v ų j ų  v id ur a mž ių 
(„Krikščionybės istori-
ja I“). Paskaitas skaitė 
mūsų Sąjungos istori-
kas, Baptistų ir ana-
baptistų istorijos tyri-
mo centro vadovas 
Albertas Latužis. Kitos 
dvi šio kurso dalys 
numatomos 2007-aisiais metais (paskaitų tvarkaraštį galite rasti 
NEBIM puslapyje www.baptist.lt).  

Porą mėnesių anksčiau, spalio 13 -14 dienomis, NEBIM suk-
vietė Diplomo programos studentus bei Seminarų programos 
dalyvius „Įvadui į Naująjį Testamentą I.“ Mūsų svečias ir kalbėto-

jas buvo daugeliui 
gerai pažįstamas dr. 
Parušas Paruševas, 
Tarptautinės baptis-
tų teologijos semina-
rijos Prahoje, mūsų 
ištikimos padėjėjos, 
dekanas. Susirinko-
me vienoje iš mūsų 
įprastų vietų – 

LKLGF „Samarija“ centre Ginkūnuose. Vienas ryškiausių įspū-
džių –  naujai nušvitusi Apreiškimo knyga, žvelgiant į ją klasiki-
nės dramos struktūros šviesoje (pagal Jamesą L. Blevinsą).  

Rugpjūčio 18-19, o taip pat rugsėjo 15-16 dienomis NEBIM 
pakvietė į seminarą „Baptistų istorija Lietuvoje“ (kalbėtojas – 
Albertas Latužis). Seminaras prikaustė daugelio dalyvavusių 
dėmesį. Baptistų istorija Lietuvoje iki šiol mažai tyrinėta – ypač 
sovietmečio laikas; net ir besidomintiems, ir patiems tuo laiku 
gyvenusiems dažnai težinomi atskiri faktai ir fragmentai. Besi-
klausydami seminaro kai kurie ir patys pasijutome tos įvairialy-

p ė s 
i s t o r i -
j o s 
dal imi. 
S t u -
d e n t ų 

namų užduotys iš šios 
sesijos labai įdomios ir 
tuo pačiu mažne sun-
kiausios, daugeliu atvejų 
reikalaujančios darbo su 
pirminiais, dažnai visiškai 
netvarkytais šaltiniais, 
atspindinčiais audringus 

mūsų mažos šale-
lės įvykius, turėju-
sius įtakos mūsų 
istorijai. 
O birželio 9-10 dienomis beveik visi nebimiečiai, o ir laisvi 
klausytojai susirinkome vienoje mažesnių mūsų bendruome-
nių – Ylakiuose. Biblijos mokyklos seminaras šioje, nuo įkūri-
mo skaičiuojančioje jau daugiau nei 100 metų, bendruome-
nėje vyko pirmą kartą. Džiaugėmės vienas kito bendryste, 
šiltu ylakiškių priėmimu (ačiū jiems ir mažeikiškiams už rū-

pestį!), vasarišku oru ir Senuoju Testamentu. Seminarą „Įvadas į 
Senąjį Testamentą II“ pravedė ir savo įžvalgomis dalijosi prancū-
zas misionierius iš Bulgarijos Joelis Chironas, savo meile Sena-
jam Testamentui ir dabartinei Bažny-
čios misijai užkrėtęs jo dalyvius.   

Taip pat vis dar prisimename dvi 
sesijas iš „Kalbėjimo meno ir pa-
mokslavimo“ („Samarijoje“). Pirmoji 
sesija (vasario 24 -25 dienomis) buvo 
skirta įvadiniams klausimams, dalyko 
pristatymui ir diskusijai apie pamoks-
lavimo funkciją mūsų dabartinėse 
bendruomenėse. O balandžio 28 -29 
dienomis susirinkome išklausyti Dip-
lomo programos studentų užduočių. 
Laikas visai neprailgo ir bent jau kai 

kurių iš mūsų atmin-
tyje išliko kaip vienas įsimintiniausių susitikimų. 
Sesiją baigėme pokalbiu apie mūsų pamokslavi-
mo teologiją bei apie tai, kaip Viešpaties Žodis 
atgyja Dievo žmonėms susirinkus ir pasiruošus 
būti jo nustebintiems ir pakeistiems.  
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  Tiesos draugas  

Ylakių bendruomenės seserys 

Nukelta į 9 psl. 



 
Tokie buvo mūsų metai. Su dėkingumu 

prisimename šias Dievo duotas progas ir 
galimybes. Pasakodami apie mūsų džiaugs-
mus, taip pat norėtume pasidalyti ir savo 
rūpesčiais bei svajonėmis. Galbūt norėsite 
juos prisiminti savo maldose.  

 
NEBIM nėra mokykla „studentams-

profesionalams,“ o skirta žmonėms, kurių 
dauguma jau ir taip labai užimti arba net 
perkrauti. Tad vienas iš klausimų, prie kurių 
tenka dirbti, yra dar didesnis namų darbų 
užduočių pritaikymas jau esamoms ar poten-
cialioms mūsų studentų tarnystėms. Žinia, 
tai turi įtakos užduočių formai, o taip pat ir 
vertinimo kriterijams.  

 
Norėtume prašyti maldos už finansinę 

studentų padėtį. Kai kuriems tenka sunkiai 
plušėti užsidirbant pragyvenimui bei tarnau-
jant bendruomenės reikmėms.  
Už papildomus seminarus, vykstančius 

„po NEBIM stogu.“ Vienas iš jų – planuo-
jama konsultacija bendruomenių muzi-
kantams bei kitiems, susijusiems su pa-
maldų planavimu ir vedimu, kurią tikimės 
surengti kitų metų pirmoje pusėje.  

Už darbą prie NEBIM leidinių. Jis ėjosi 
lėčiau nei planuota, tačiau dabar jau 
turime neblogą rinkinį medžiagos – pačių 
sudarytos bei verstinės – kuri pravers 
kaip vadovėlis Diplomo programai, o taip 
pat padėtų formuoti NEBIM „veidą.“  

Už naujus studentus ir jų įtraukimą bei 
tolesnę NEBIM plėtrą. Žvelgdami į 
„išvažiuojamų sesijų“ patirtį, svajojame 
apie papildomus ilgesnius susitikimus, 
kurie galėtų padėti jų dalyviams atsitrau-
kus nuo kasdienių rūpesčių atsigaivinti 
bei būtų paskatintiems atsinaujinimui ir 
naujiems geriems darbams.  

Už tolesnius ryšius su mūsų draugais ir 
partneriais. 

 
Su dėkingumu meldžiame Ramybės Kuni-

gaikščio Artumo mums visiems.  
 

NEBIM komanda  

 
 
 

LEBBS BIBLIJOS MOKYKLA 
 

norėtų jus pakviesti  
į seminarą 

 
“Įvadas į  

Naująjį Testamentą II” 
 

2007 m. vasario 23-24 d., 
LKLGF „Samarija“, Ginkūnai, 

Bijūnų g. 20  
 

Seminaro lektorius: 
Jim Purves (Edinburgas,  

Škotija) 
 

Seminaras prasideda  
penktadienį 13:00, pietumis. 
Pageidaujančius dalyvauti 
prašom pranešti LEBBS  

iki vasario 5 d.  
Seminaro mokestis – 28 Lt 

(vienai dienai – 14 Lt).  
 

Nakvynės vietų skaičius  
ribotas! 

NEBIM puslapiai  
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Raimonda Baliutavičiūtė,  

Klaipėdos EBB 

  
Išėjimo 32,1-14; Psalmė 106 

  

Tavo gyvybės syvai 

tokie brangūs 

ir artimi… 
Bet kaip juos sunku apčiuopti 

ir išlaukt, 

kai atrodo – toli 

pažįstamo Dievo artybė, 

ir kelio aiškaus 

nematyt, 

kai nežinia apglėbus, 

o auksas – 

prie kūno 

arti. 

  
Noris surast Aaroną, 

jį paslaugos 

paprašyt – 

Atidėt abejones į šoną 

ir ateitį aiškią matyt. 

Juk nelengva 

gyvent užsimerkus, 

pasikliaut 

vien girdėtu žodžiu, 

kai Mozė negrįžta nuo kalno 

keturiasdešimt dienų! 
  

Juk žinai mus!.. 

Juk tu mus pažįsti – 

mes rūstybės Tavo 

verti. 

Bet ne tam juk vedei 

iš Egipto… 

Ir ne tam juk 

globojai kely. 

  

Gelbėk mus, Dieve, 

nuo mūsų 
ir surink 

iš visų tautų 

Tavajam vardui dėkoti 

ir didžiuotis 

Tavu šventumu – 

Nes meilė Tava 

nesibaigia, 

Nes malonės Dievas esi, 

Nes sudeginęs 

aukso veršį 

Tu į savo artumą 
 kvieti. 

 

2005-10-15  

(NEBIM sesija “Šlovinimas: vizija ir 

praktika”) 

Tavo gyvybės syvai 

Atkelta iš 8 psl. 
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  Tiesos draugas  

Teologija – tai kova. Ji gali prasidėti tyloje, kaip 
kad sakė Bonhoefferis, tačiau tylai nutrūkus pra-
sideda mūšis. Iš pirmo žvilgsnio tai gali liūdinti; 
reikšmingomis akimirkomis žmogaus širdis nepa-
liaujamai siekia saugios tiesos, ir taip lengva pati-
kėti, jog tiesos, kuriomis nėra abejojama, ir yra 
akivaizdžios tiesos. Tačiau pakanka vos truputį 
pamąstyti, ir suvoksime, jog taip nėra. Tiesą sa-
kant, taip dažnai be menkiausios abejonės esame 
tikėję ir neįžvelgę jokių prieštaravimų tame, kas 
pasirodė esąs paprasčiausias melas. (Žinoti, jog ir 
kitiems taip nutinka, – menka paguoda.) Taigi 
imdamiesi krikščioniškosios teologijos ar etikos, 
privalome susitaikyti su mintimi, jog čia, kaip ir 
kitose srityse, tvirta tiesa neįmanoma be sunkios 
kovos. 

Toji kova prasideda nuolankiai pripažįstant, kad 
bažnyčia – tai ne pasaulis. Tai reiškia, jog krikš-
čionims tenka patirti vidinę kovą, mat bažnyčios 
ir pasaulio takoskyra eina kaip tik per kiekvieno 
krikščionio širdį. Tačiau tai taipogi reiškia, jog 
bažnyčios nuostata, jos esminės pažiūros ir teolo-
gija skiriasi nuo pasaulio nuostatų, jo esminių 
pažiūrų ir teologijos. Bažnyčios pasakojama isto-
rija pasaulį interpretuoja ne taip, kaip šis norėtų. 
Štai kodėl bažnyčiai kyla pagunda (ir čia netiktų 
jokia silpnesnė sąvoka) išsižadėti savo „kitokio, 
autentiško, saikingo, keisto“ atskaitos taško – 
Abraomo ir Jėzaus – ir vietoje to pateikti pasau-
liui savo istoriją ar teologiją, kuri pasirodytų tei-
singa pagal pasaulio vertinimo standartus. Be 
abejo – šnibžda toji pagunda – pasaulio išsigelbė-
jimas privalo remtis tvirtesniu pagrindu nei pasa-
kėlėmis apie kažkokį senovės klajoklį bei stebuk-
ladarį gydytoją žydą. Šioji pasaulio pagunda pat-
raukli tuo, jog pretenduoja į universalumą (kurio, 
žinia, turi siekti ir tikėjimas, tačiau kitokiu būdu). 
Pasaulio požiūrio į universalią tiesą blogybė slypi 
tame, jog atmetama krikščionims žinoma tiesa – 
tiesa, kad bažnyčia nėra pasaulis, kad jos pasako-

jama istorija nėra pasaulio priimta 
istorija, ir kad jos teologija – ne 
pasaulio teologija. Jei dėl šio 
punkto nusileisime – jei susitarsi-
me nutylėti bažnyčios ir pasaulio 
skirtingumą – galbūt patrauksime 
pasaulį, tačiau tik išduodami pačią 
bažnyčią. 

Antras faktas, kurį tenka nuolan-
kiai pripažinti, yra tas, jog pati 
krikščionybė nėra vienalytė. Kaip 

pasaulis pasidalijęs, taip ir bažnyčia pasidalijusi. 
Kas iš mūsų gali cituoti žymiuosius skirsnelius 
apie vienybę (pavyzdžiui, Efeziečiams 4,5: 
„Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikš-
tas“) ir neprisiminti istorinės tikrovės: tūkstančio 
tarpusavyje kovojančių sektų, schizmų ir erezijų, 
susiskaldymų ir ekskomunikacijų, viską pateisi-
nant anksčiau minėto vieno Viešpaties vardu? Ir 
jei kas visoje šioje įvairovėje ir kovoje neįžvelgia 
didelio skandalo, bet veikiau gyvą ir sveiką religi-
nę įvairovę; ar jei kas prasitaria tai vienur, tai ki-
tur visoje toje įvairovėje išvystąs blykstelint tikrą-
ją krikščionybės esmę; jei kas teigia kokiu tai bū-
du toje įvairovėje gebąs pažinti tikrąjį istorinės 
ištikimybės taką, Tikrąją Bažnyčią, o kitus takus 
atmesti kaip heterodoksiją; ar jei kas mato, kaip 
visą šią skirtingų takų įvairovę sugrupuoti į kelis 
pagrindinius tipus, kurių kiekvienas liudija tam 
tikrą krikščioniškosios tiesos dalį, bet nė vienas – 
visos tiesos, – vis tiek bet kuriuo atveju pagrindi-
nė bėda išlieka. Susiskaldžiusios krikščionybės 
vaisius – susiskaldžiusios teologijos. Friedrichas 
Schleiermacheris (1764-1834), kurio sistematinis 
požiūris į teologiją suteikia jam teisę vadintis mo-
derniosios teologijos tėvu, teigė, jog bet kuri teo-
logija būtinai atspindi ir remiasi konkrečios krikš-
čioniškos bendruomenės doktrina konkrečiu me-
tu. (Jau vėliau dar modernesni, bet mažiau ištiki-
mi teologijai Schleiermacherio pasekėjai perėjo 
nuo bažnyčios prie individo, tokiu būdu teologiją 
paversdami tiesiog susistemintu subjektyvumu.) 
Kadangi Schleiermacherio laikais tarp katalikų ir 
protestantų mokymo nebuvo jokio „sistematinio 
ryšio“, todėl, pasak jo, teologija negalėjo būti tie-
siog „krikščioniška“; Vakaruose ji privalėjo būti 
arba katalikiška, arba protestantiška.1 

Gal kas viliasi, jog Schleiermacheris klydo, ir 
šiandien teologija jau yra įveikusi denominacinius 
barjerus. Tačiau dabar (kaip ir tada) realybė dar 
sudėtingesnė, nei ją piešė Schleiermacheris. Eg-
zistuoja, pavyzdžiui, Rytų stačiatikybė, palaikanti 

Kokią reikšmę tur i  teo logi ja 
 

Šį kartą mielų skaitytojų dėmesiui siūlome ištrauką iš baptistų teolo-
go Jameso Wm. McClendono knygos „Etika: sistematinė teologija.“* 
Straipsnio tęsinį spausdinsime kitame „Tiesos Draugo“ numeryje, o 
visas pirmas ir antras šios McClendono knygos skyrius pasirodys 
šiuo metu ruošiamame NEBIM mokomosios medžiagos rinkinyje.  

 
* McClendon, James Wm., Jr. Ethics: Systematic Theology. Volume 1. Revised 
Edition.—Nashville, Abingdon, 2002.—P. 17-20. Vertė Raimonda Baliutavičiūtė 
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beveik dviejų tūkstančių metų senumo gyvenimą, 
puoselėjanti turtingą atvaizdų ir slėpinių teologiją, 
tolimą Vakarams (nors, kai kurių vakariečių many-
mu, ji puikiai jiems tinka). Yra ir anglikoniškoji tradi-
cija, teigianti esanti tiek katalikiška, tiek protestantiš-
ka. Esama ir jaunesnių bažnyčių misijos kraštuose, 
derlingose kultūrinėse terpėse perėmusių vieną arba 
sumaišiusių kelių ankstesnių bendruomenių paveldą. 
Jos taip pat kiekviena gyvai prisideda prie šių teologi-
jų. Savo masyviame keturių tomų tyrime apie religi-
nes bendruomenes Arthuras Piepkornas2 (savo metu 
suskaičiavo daugiau nei penkis šimtus krikščioniškų 
bendrijų arba denominacijų vien Jungtinėse Valstijo-
se ir Kanadoje! 

Pasak Piepkorno, beveik šimtas iš jų yra 
„bažnyčios, kilusios iš Radikaliosios Reformacijos“. 
Dar beveik 300 yra Šventumo sąjūdžio, sekmininkų, 
evangelikališkos bei fundamentalistinės bendruome-
nės – daugelio kurių šaknys toje pačioje Radikalio-
sios Reformacijos dirvoje. Tokia statistika atspindi 
ne tik šios bažnyčios atmainos tendenciją skaldytis, 
bet taip pat ir teologinės užduoties sudėtingumą – 
negi jau vien Šiaurės Amerikoje kiekviena teologinė 
karta gali pagimdyti keturis šimtus skirtingų teologi-
jų?  

Be abejo, kalbėdamas apie skirtingas „bažnyčias“ 
Schleiermacheris galvoje turėjo kažką panašaus į 
Piepkorno stambiąsias kategorijas, tokias kaip 
„liuteroniškosios bažnyčios“, „reformatiškosios ir 
presbiterioniškosios bažnyčios“ ir (kas mus šiuo at-
veju ypač domina) „radikaliõsios reformacijos bažny-
čios“. Tad galime teigti, jog krikščioniškoji teologija 
privalo būti susieta su kokia tai bendruomene, kurios 
negalima tiesiog priskirti bendresniam ekleziniam 
tipui; ji bus arba stačiatikiška, arba protestantiška, 
arba katalikiška, ir panašiai. Jau po Schleiermacherio 
dienų istorijos mokslas patvirtino, jog radikaliõsios 
reformacijos krikščioniškosios bendruomenės iš tie-
sų sudaro atskirą tipą. Radikaliosios Reformacijos – 
šį terminą įvedė George’as H. Williamsas3 – centre 
yra Wiedertäufer (anabaptistai, t.y. tie, kurie, kaip buvo 
sakoma, „neteisėtai kartojo“ krikštą) arba, kaip jie 
patys labiau mėgo būti vadinami, broliai arba Täufer 
(paprastai tariant, baptistai). Mano darbas ypač siesis 
su baptistiškąja krikščioniškojo gyvenimo perspekty-
va. Kiti šią bendruomenių grupę vadino „laisvąja 
bažnyčia“4 arba „tikinčiųjų bažnyčia,“5  arba 
„kairiuoju reformacijos sparnu“, kaip mėgo vadinti 
Rolandas Baintonas.6 Vis dėlto šią perspektyvą va-
dinti „baptistiška“ (arba labiau neigiamą konotaciją 
turinčiu žodžiu „anabaptistiška“), istoriškiau, tad siū-
lyčiau likti prie jo. Reikia pridurti, jog diskusija apie 

baptistišką bendruomenę bei jos viziją turėtų domin-
ti ir tuos, kas nelaiko savęs jos paveldėtojais: jei ši 
vizija yra bent dalis Kristaus veido skleidžiamos švie-
sos, visi norėsime susipažinti su šia atspindėta šviesa, 
nes trokštame galiausiai išvysti patį veidą. 

Atrasti kokių nors istorinių duomenų apie anksty-
vuosius baptistiškos krypties tikinčiuosius ne taip 
lengva. Nuo pat šešioliktojo amžiaus iki šių dienų 
apie radikaliuosius reformatorius bei jų pasekėjus 
atsiliepiama itin prieštaringai. Tos prieštaros būta 
tokios nuožmios, jog kai kurie pasekėjai, pavyzdžiui, 
baptistai, ilgą laiką kiek įmanoma stengėsi atsiriboti 
nuo radikaliųjų savo pirmtakų,7 nors Glenas Stasse-
nas ne kartą įrodė, jog šis baptistų siekis istoriškai 
klaidingas.8 Tad kas gi buvo tie radikalai? Ką jie darė 
ir kuo tikėjo? Iš kur jie kilo? Kokie jų tikrieji nuopel-
nai? Šie „mūšiai“ dar nenurimo, ir į kai kuriuos jų 
teks įsijungti tolimesniuose puslapiuose. Visgi šioje 
vietoje bendro pritarimo gali susilaukti preliminarus 
pastebėjimas: amžininkai vadinamuosius anabaptis-
tus laikė pavojingais. Šis faktas neginčijamas. Jie buvo 
laikomi pavojingais visuomenei, politikai, religinei 
Europos struktūrai. Tačiau išskyrus keletą išimčių, 
anabaptistai buvo pacifistai, tai yra atsisakantys imtis 
prievartos, ir kaip individai daugelio buvo laikomi 
dorais žmonėmis. Tad kame gi slypėjo tas jų kelia-
mas pavojus? Žvelgdami iš šiandienos perspektyvos į 
šį klausimą, ko gero, neatsakysime. Šis mūsų negebė-
jimas galbūt atspindi skirtumą tarp viduramžių ir 
mūsų laikmečio, o tuo pačiu ir tų radikalų poveikį 
aplinkiniam pasauliui, nepaisant to, kaip trumpai jie 
tegyvavo. 

Vis dėlto šio klausimo nederėtų taip lengvai palikti. 
Nes jei sugebėsime įsigilinti į radikaliųjų reformato-
rių laikus ir išvysti tai, kas buvo svarbiausia jiems ir 
kas taip kliuvo tuometinei religinei bei politinei val-
džiai, jei įžvelgsime, kas lėmė jų istorijos posūkius, 
galbūt išvysime, kaip mūsų istorija panaši arba nepa-
naši į jųjų; galbūt pamatysime, kad teologija baptistiš-
kos perspektyvos šviesoje privalo turėti jai būdingą 
(pavojų keliančią?) formą ir užmojį. Vis dėlto prieš 
toliau tyrinėjant šią perspektyvą, pravartu tarti keletą 
dalykų apie teologiją kaip tokią. Taigi siūlyčiau visų 
pirma (§1) išsiaiškinti, kodėl baptistiškos ben-
druomenės iki pat šių dienų yra parašiusios tiek 
mažai teologijos (įprastine šio žodžio reikšme), 
(§2) ir kompensuoti esamą stygių nustatant tokios 
teologijos principą – „pranašišką, arba baptistiš-
ką, perspektyvą“. Tuomet (§3) pateiksiu keletą 
pirminių orientacinių pastabų apie šios (ar bet ku-
rios) teologijos turinį bei metodą ir galiausiai (§4) 
pasistengsiu paaiškinti gal būt kai Nukelta į 12 psl. 
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Lietuvos evangelikų  

baptistų bendruomenių  
sąjunga 

Vytauto 38a 

92127 Klaipėda 

Lietuvos Respublika 

 

Telefonas: 46-314474 

El.paštas:  

office@baptist.lt 

 

Numerį paruošė: 

Lina Andronovienė, 

Linas Andronovas, 
Sandra Daktaraitė,  

Gilija Žukauskienė. 

Ankstesnius „Tiesos 
Draugo“ numerius  

galite įsigyti redakcijos 

būstinėje ir LEBBS 

priklausančiose ben-

druomenėse. 

Norėdami finansiškai 
paremti leidinio veiklą, 

kreipkitės į bendruo-

menių vyresniuosius 

leidinio platinimo vie-

tose arba siųskite pe-

rlaida redakcijai. 

Straipsniai trumpinami 

ir redaguojami redakci-

jos nuožiūra.  

SVEIKINAME! 
 

Klaipėdos EBB „močiutę Mariją“ Inkenienę, sulaukusią 100 metų jubiliejaus! Apie 
ją, sulaukusią 99-rių, plačiau buvo rašyta praeitame „Tiesos Draugo“ numeryje, o 

sulaukusios 100-ojo gimtadienio, ir Lietuvos spaudoje. Meldžiame mūsų „močiutei 
Marijai“ Viešpaties palaimos, dėkodami  Jam už jos meilėje nugyventus ilgus ir vai-

singus metus.  

LEBBS INFORMACIJA 
 

Konkursas tebesitęsia!  
Tarptautinė baptistų teologijos seminarija Prahoje paskelbė iniciatyvą surinkti paveikslų 

kolekciją, kuri atspindėtų Europos baptistų federacijos įvairovę. Prie šios iniciatyvos norė-

tume prisidėti ir mes, todėl skelbiame geriausio paveikslo konkursą. Reikalavimai: pa-

veikslas turėtų būti nutapytas mūsų Sąjungai priklausančių bendruomenių narių, nebūti 

pernelyg mažas (ne mažesnis kaip 50x50cm). Lauksime paveikslo nuotraukos ir trumpo 

pristatymo el. pašto adresu office@baptist.lt.  

 

*** 

LEBBS interneto svetainė 

Primename, jog veikia oficiali mūsų Sąjungos interneto svetainė. Joje galima rasti pagrin-

dinės informacijos apie LEBBS veiklą ir šiaip naudingų dalykų. Jos adresas: 

www.baptist.lt   

kam keista pasirodžiusią argumento seką, teigiančią, jog pažintį su 
teologija galima pradėti nuo etikos. 
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