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Tiesos Draugas Ekstra Nr. 15 

LEBBS naujienos  
2006 kovo 16 

  
„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: 
Naujienos iš Irako... 

EBF maldos kalendorius 
  

Naujienos iš Irako 
Atsiuntė Lina Andronovienė 
     
    Prieš keletą mėnesių „TDEkstra“ rašė apie keturių vienos Krikščionių taikdarių grupės (Christian Peacemakers 
Teams (CPT)) narių, tarnavusios Bagdade ir siekusios statyti taikos ir sugyvenimo tiltus tarp priešiškų stovyklų 
karo niokojamame Irake, pagrobimą. Nelaisvėje jie praleido jau daugiau kaip 100 dienų, nepaisant prašymų ir 
maldavimų iš įvairiausių grupių, įskaitant ir įžymias musulmonų organizacijas. Praėjusį ketvirtadienį vienas iš 
komandos narių, amerikietis Tomas Foxas, buvo rastas nužudytas. Kiti trys nariai, kaip manoma, tebėra gyvi, nes 
praėjusią savaitę pasirodė nauja tai patvirtinanti vaizdo juosta. Vienas iš pagrobtųjų, profesorius Normanas 
Kemberis, yra vienos Londono baptistų bažnyčios narys. 
 
Ištrauka iš CPT pareiškimo 
 
    Sielvarte drebame prieš Dievą, apglėbiantį savo gailestingumu. Mūsų atsakas į Tomo mirtį toks: prašome visų 
atmesti polinkį demonizuoti kitus, kad ir ką jie būtų padarę. Paties Tomo žodžiais tariant, „mes atmetame smurtą 
kaip bausmės būdą. Prašome, kad nebūtų keršto, išlieto ant giminių ar turto. Atleidžiame tiems, kurie mus laiko 
priešais. Viliamės, jog mylėdami tiek draugus, tiek priešus, ir be prievartos stengdamiesi padėti sistemingai 
engiamiems žmonėms, galėsime bent mažu būdu prisidėti prie to, kad ši nestabili situacija pasikeistų.“ 
 
    Net ir gedėdami mūsų mylimo bendradarbio, stovime šviesoje jo tvirto liudijimo apie meilės galią ir neprievartos 
drąsą. Ta šviesa apšviečia kelią iš baimės, sielvarto ir karo. 
 
    Per šias krizės dienas CPT apgaubė ir palaikė užuojautos lietus iš įvairiausių kampelių: religinių organizacijų 
bei vaikų, politinių vadovų bei organizacijų, siekiančių teisingumo bei žmogaus teisių paisymo. Mus pasiekė 
žinutės, išreiškiančios palaikymą, gailestingumo darbai, maldos, vieši veiksmai (…). Šio palaikymo priešakyje 
stovi tvirti bei drąsūs mūsų brolių ir seserų musulmonų veiksmai, už kuriuos esame giliai dėkingi. Jų 
gailestingumas įkvepia mus ir toliau siekti, kad krikščionys lygiai taip pat drąsiai kalbėtų ir apie žmogaus teises, 
atimtas iš tūkstančių irakiečių, vis dar neteisėtai kalinamų Jungtinių Valstijų bei Jungtinės Karalystės. 
 
Ištrauka iš Tomo Foxo dienoraščio likus vienai dienai iki pagrobimo: 
 
    Atrodo, jog pirmasis žingsnis į smurto kelią žengiamas tada, kai aš kokiame nors asmenyje nebematau 



žmogaus. Toks smurtas gali likti mano mintyse arba rasti kelią prasiskverbti ir būti išreikštas žodžiais, 
psichologiškai, struktūriškai ar fiziškai. Kai tik iš savo artimo atimu jo žmogiškumą užklijuodamas jam „nebe 
žmogaus“ etiketę, pradedu procesą, galintį baigtis kankinimu, sužeidimu ir mirtimi.  
 
    Kodėl mes čia? Tam kad išravėtume tuos dehumanizavimo aspektus, kurie glūdi mumyse. Esame čia tam, kad 
stovėtume kartu su tais, kuriuos prispaudėjai atsisako laikyti žmonėmis. Tam, kad sustabdytume žmones – taip 
pat ir save pačius – nuo bet kurių Dievo vaikų dehumanizavimo, nesvarbu, kad ir kiek jie patys dehumanizuotų 
savo sielas. √ 

Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius  

    Kovo 13 - 19 melskimės už: 
  
    Bosnijos ir Hercegovinos baptistų sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                       15 
    Bendras narių skaičius:                                                      300 
    Prezidentas:                                              Theodor Raychynets 
    Generalinis sekretorius:                                Tomislav Dobutovic √ 
  

  
*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 
Vytauto 38a, 92127 Klaipėda 
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El.paštas: office@baptist.lt  
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