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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 kassavaitinis arba dvisavaitinis  
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos leidinys,  
platinamas elektroniniu paštu, skirtas apžvelgti mūsų bendrijos įvykius,  
naujienas, spausdinti aktualius straipsnius bei esė.*  

Šiame numeryje: 
Apie Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacijos veiklą 

Senstančio žmogaus malda... 
EBF maldos kalendorius 

  
Apie Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacijos veiklą 
Arnoldas Matijošius, Vilniaus NTBB 
  
    Viena nedidelė naujiena, kad sausio 14 d. įstojau savanoriu į Lietuvos kalėjimų kapelionų asociaciją (ten 
išskiriami kapelionai, įsipareigoję nuolat lankyti pataisos įstaigas, ir savanoriai). Tą dieną vyko ataskaitinis 
kapelionų suvažiavimas Vilniuje, kuriame kiekvienas (kiekviena) dalijosi, kaip sekėsi tarnauti kalėjimuose pernai. 
Pasiekta tikrai gražių santykių su administracija, visose pataisos įstaigose su didesniais ar mažesniais 
apribojimais galima įeiti ir skelbti Dievo žodį. Iš baptistų į šią asociaciją kol kas tebuvo įstojęs ir Pravieniškių 
pataisos namuose tarnauja kaunietis pastorius V. Sereda. 
    Sausio 21 d. teko padėti Lukiškių kalėjimo kapelionui laikyti pamaldas. Jos pirmą kartą vyko aptarnavimo darbų 
būryje, į kurį anksčiau administracija neįsileisdavo. Deja, vietoje prašytų 2 valandų mums davė tik pusvalandį. 
Akompanuodamas gitara kapelionas gitara pagiedojo keletą giesmių, aš pasidalijau Žodžiu, Norinčius pasikalbėti 
pakvietėme ateiti į priekį. Mūsų laikui pasibaigus, trys kaliniai išėjo į priekį ir padėkojo už vizitą, paspaudė rankas. 
Beveik visi dalyvavusieji (apie 20) paėmė dovanų Naujuosius Testamentus, o į išdėliotus ant stalo „Gyvuosius 
šaltinius“ nelabai aktyviai reagavo – matėsi, kad senuosius numerius visi skaitę. Mus lydėjęs budintis karininkas 
atsisakė  literatūros, esą jis netikintis. Šiaip aplinka, kvapai ir bendras vaizdas paliko slogoką įspūdį. Tačiau 
tikėkimės, kad kaliniams raštu prašant administracijos (religinių poreikių tenkinimas Lietuvoje yra konstitucinė 
teisė), į šį būrį vėl galės ateiti kapelionas. 
    Man jis papasakojo, kad kol kas sėkmingai lankosi žargonu vadinamų "krytnikų", t.y. uždarytų po 1-2 kamerose 
nuteistųjų, būryje, kur gali kalbėti pro grotuotus langelius kamerų duryse. Kai kuriuos iš iki gyvos galvos nuteistųjų 
kohortos galima pakalbinti ir ne kamerose, rengiant nedideles Biblijos studijas. Šiuo metu nuteistas už garsaus 
Kauno kunigo Ričardo Mikutavičiaus nužudymą Beleckas lanko tokias studijas, atsineša savo Bibliją. 
    Neseniai administracija leido net be kapeliono dalyvavimo keletui tokių nuteistųjų kartu sueiti giedoti giesmių. 
    Kitoje kolonijoje kartu su jos kapelionu pagiedoti giesmių ateina baptistų jaunimas iš Sąjungai nepriklausiančios 
bendruomenės Vilniuje. Nuteistiesiems ir administracijai tai labai patinka. Tai padrąsinimas ir mūsų bažnyčioms, 
ypač toms, kurios yra miestuose su kalėjimais. √ 
  

Senstančio žmogaus malda 
Atsiuntė Rūta Inkenaitė, Klaipėdos EBB 
  
    Yra tokia „senstančio žmogaus malda“. Parašė ją kažkokia vienuolė. Ją ligoninėse ir poliklinikose jau šiame 
tūkstantmetyje dalino vienuolės. Išminties druska. Labai tinka daugeliui.  
  
    Viešpatie, tu geriau už mane žinai, kad aš kasdien senstu ir vieną dieną būsiu visai sena(-as). Apsaugok mane 
nuo pagundos kiekviena proga ką nors pasakyti.  
    Gelbėk mane nuo didėjančios aistros tvarkyti kitų reikalus. Išmokyk mane mąstyti (bet ne spėlioti), mokyk kitam 
ištiesti pagalbos ranką (bet ne diktuoti jam).  
    Man gaila, kad liks neperduota mano sukaupta išmintis, bet Tu, Viešpatie, žinai, kad aš tokiu būdu norėčiau 
išsaugoti bent keletą bičiulių.  
    Apsaugok mane nuo plepėjimo apie gausybę smulkmenų ir suteik man polėkio būti sąmojinga(u). Išmokyk 
mane nutylėti savo ligas ir negalavimus, jų vis daugėja, o kiekvienais metais didėja noras apie juos pasakoti.  
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    Nedrįstu Tavęs maldauti sugebėjimo maloniai išklausyti kitų skundus apie ligas, tačiau išmokyk mane bent 
kantriai juos iškęsti. Išmokyk mane to išmintingo suvokimo, kad ir aš galiu klysti.  
    Leisk man išlikti vertai(-am) kitų meilės.  
    Aš nenoriu būti šventąja(-uoju), - su jais nelengva sugyventi, - o tapti sena(-u) niurzga būtų vainikas pačiam 
velniui.  
    Išmokyk mane surasti žmonėse netikėtų talentų ir suteik man, Viešpatie, maloningą dovaną juos parodyti 
kitiems.  
   
Šaltinis www.skrynia.lt  √ 

Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius   

    Sausio 23 - 29 melskimės už: 
  
    Austrijos baptistų sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                       22 
    Bendras narių skaičius:                                                   1 349 
    Prezidentas:                                                      Anita Ivanovits 
    Generalinis sekretorius:                                         Walter Klimt  
  
    * Už Sąjungos tikslines išvykas/stovyklas ir misijos keliones √ 
  

  
*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 
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