Tiesos Draugas Ekstra Nr. 110
LEBBS naujienos
2019 m. balandis
„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:
Jis prisikėlė!
Ką rašė „Tiesos draugas“ prieš 90 metų
Krikščionybė XIX amžiuje
Choro „Valio!“ šventė Ylakiuose
Skelbimas apie seminarą „Skaitome Evangeliją pagal Joną“
EBF maldos kalendorius
***********

Jis prisikėlė!
Ne rytoj. Ne šiandien.
Tai buvo vakar –
prieš tūkstančius dienų –
ir tuo parodė:
Jis įveikė mirties žabangus,
padovanojo mums pavasario žydėjimą,
gyvenimą ir atleidimo laisvę,
prisikėlimo viltį brangią
ir norą būti kitokiems,
ir sielos šiluma ir gerumu dalytis.
Jis prisikėlė!
Ir per tikėjimą Jis mano širdyje!
Ir man kasdien su Jėzumi Velykos!
Romualda Adomaitytė-Chabarina
Vaclav Sokol. Iš "Dvylika paveikslų Evangelijai"
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Ką rašė „Tiesos draugas“ prieš 90 metų
Broliai Dr. Rushbrooke ir Dr. Lewis Lietuvoje
Vasario mėnesį sulaukėme brangių svečių iš užsienių. Sekmadienį II.24 buvo Kauno
surinkimo 40 metų sukaktuvės, į kurias buvo atvykę br. Lewis iš Paryžiaus ir br.
Strelowas iš Karaliaučiaus. Viešpats padėjo platinti savo žodį tarp žmonių. Kauno
surinkimui linkime Viešpaties palaiminimų tolesniame darbe.

Br. Lewis iš Kauno keliavo Klaipėdon. Mažeikiuose į tą patį traukinį įlipo br.
Rushbrooke, keliaudamas iš Rygos. Abu broliu Klaipėdoje turėjo pasitarimus su
Lietuvos broliais. Juodu atnešė mums kitų šalių brolių pasveikinimus. Br.
Rushbrooke sveikino Pasaulio Baptistų sąjungos vardu. Br. Lewis atnešė Amerikos
brolių pasveikinimus. Juodu buvo padarę didelę kelionę per Skandinavijos ir Pabaltės
valstybes. Esame jiems labai dėkingi, kad juodu neužmiršo mūsų šalies brolių.
Viešpats telaimina judviejų darbą!
T. Gerikas

„Tiesos draugas“ 1929/3 √

-----------------------Krikščionybė XIX amžiuje (VI dalis)
įkūrė Pasaulinę Reformatų sąjungą.
Panašiai pasielgė ir adventistai, įsteigę
Septintosios dienos adventistų bendriją.
Tokiam pat sprendimui ruošėsi ir
baptistai, kurių dauguma susivienijo
Pasauliniame baptistų aljanse 1905
metais.

Nors devynioliktajame amžiuje susidarė
palankios sąlygos atsirasti naujoms
krikščioniškoms denominacijoms, vis
dėlto galima pastebėti, kad tiek
senosiose bažnyčiose, tiek ir naujosiose
bendruomenėse
atsirado
poreikis
įvairiuose lygiuose ieškoti vienybės.
Pasirodė vis daugiau suartėjimo ir
tarpdenominacinės veiklos atvejų.

Vokiečių žemėse tarp reformatų ir
liuteronų dvasininkų plito nuomonė, kad
tarp šių bažnyčių esama dvasinės
giminystės ryšio ir todėl reikėtų siekti
tampresnio suartėjimo. Šioje srityje
labiausiai pasitarnavo liuteronų teologas
Frydrichas Šlejermacheris (17681834), kuris kartu su vienminčiais siūlė
liuteronų ir reformatų bendravimą
Viešpaties Vakarienėje. Toks siūlymas
buvo priimtinas ir Prūsijos karaliui
Frydrichui Vilhelmui III, kuris paskelbė
deklaraciją kviesdamas savo pavaldinius
tinkamai pažymėti Reformacijos 300
metų jubiliejų, sudarant abiejų bažnyčių
uniją. 1817 metų spalio 31 dieną
vadovaujant Šlejermacheriui Berlyne
įvyko
pirmoji
bendra
Viešpaties
Vakarienės šventė.

Tikintieji
iš
daugelio
evangeliškų
bendruomenių,
norėdami
dalyvauti
aplinkos
evangelizacijoje,
įsteigė
Evangelišką Aljansą. Jaunimas įsijungė į
Krikščionišką
Studentų
judėjimą.
Įsisteigė
Jaunimo
krikščioniška
asociacija ir į ją panaši Jaunų moterų
asociacija. Šventojo Rašto mylėtojai
susibūrė į Tarptautinę Biblijos skaitymo
draugiją.
Plečiantis
sekmadieninių
krikščioniškų mokyklų tinklui atsirado
poreikis įvairių bažnyčių atstovams
įsteigti Pasaulinę sekmadieninių mokyklų
asociaciją. Plėtėsi ir aktyvėjo Biblijos
draugijų veikla. Kai kurios organizacijos
nenutraukė savo veiklos iki mūsų dienų.
Didžioji dalis savarankiškų tautinių ir
regioninių liuteronų bažnyčių susivienijo
Pasaulinėje Liuteronų federacijoje, o
reformatų ir presbiterijonų bažnyčios

Toks
žingsnis
sukėlė
daugelio
džiaugsmą ir daugelio prieštaravimus. Už
Prūsijos ribų kraštai su reformatų
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sakyklos naudojimą politiniams tikslams.
1872 m. iš Vokietijos buvo pašalintas
jėzuitų ordinas. Kiek vėliau buvo įvesta
privaloma civilinė metrikacija, o kūdikių
krikštas tapo neprivalomas. Pasaulietinis
teismas
galėjo
teisti
civiliniams
įstatymams nusižengusius dvasininkus.

dauguma pritarė unijai ir naujai pamaldų
tvarkai. Ten, kur daugumą sudarė
liuteronai, pasipriešinimas buvo stiprus, o
griežtesni liuteronai net emigravo į
Ameriką.
Nenorintieji
prie
abiejų
bažnyčių unijos prisidėti liuteronai 1841
metais
įsteigė
nepriklausomą
senliuteronių
bažnyčią
Prūsijoje.
Mažojoje (Prūsų) Lietuvoje ir Klaipėdos
krašte, kuris 1923 m. buvo prijungtas prie
Lietuvos Respublikos, dominavo unijinė
evangelikų bažnyčia. Klaipėdos krašte
atskirai veikė
tik
dvi nedidelės
senliuteronių bendruomenės ir viena
reformatų.

Danijoje 1849 metais buvo paskelbta
religijos laisvė. Šis įstatymas atvėrė
galimybes liuteroniškoje šalyje veikti
katalikų bažnyčiai, o 1857 metais
išleistas įstatymas, atleidžiantis nuo
krikšto prievartos, padėjo augti baptistų
bendruomenėms.
Panašūs procesai vyko ir kitose šalyse:
Prancūzijoje, Šveicarijoje, Vengrijoje,
Austrijoje ir kitur. Galima sakyti, kad XIX
amžiuje prasidėjo pagreitį įgaunantis
sekuliarizacijos procesas, nusitęsęs per
visą XX amžių.

Reikėtų trumpai paminėti permainas
santykiuose
tarp
bažnyčių
ir
pasaulietinės
valdžios
Europoje.
Suvienytos Vokietijos valstybės kancleris
Bismarkas
pastebėjo
suaktyvėjusią
katalikų bažnyčios veiklą, kuri labiausiai
reiškėsi politikos srityje. Buvo paskelbtas
„sakyklos paragrafas“, kuriuo remiantis
buvo skiriama įkalinimo bausmė už

(Tęsinys kitame numeryje)
Albertas Latužis √

-----------------------Choro „Valio!“ šventė Ylakiuose
Kovo 31 dieną, sekmadienį, Ylakių baptistų
bažnyčioje turėjome galimybę pamatyti
gausų būrį giedančių ir muzikuojančių
vaikų bei jaunimo. Jie susirinko į pirmą
kartą čia vykusią krikščioniško vaikų ir
jaunimo choro „Valio!“ šventę. „Valio!“
choras turi narių įvairiose pasaulio šalyse,
žinoma, ir Lietuvoje, ir netgi Ylakių
miestelyje. Sulaukėme svečių, choro dalyvių, iš Vilniaus, kurių giesmes girdėjome
ne tik lietuvių, bet ir anglų, rusų bei lenkų kalbomis. Prie šventės taip pat
prisijungė ir Ylakių meno mokyklos mokiniai ir jų mokytojai, kurie pradžiugino
mus pianino bei kanklių garsais. Pabaigoje galėjome pamatyti didelį gražų
jungtinį chorą, kuris atliko keletą giesmių. Buvo malonu matyti ir girdėti
nuoširdžiai giedančius vaikus ir, atrodytų,
paprastas, galbūt vaikiškas jų giesmeles,
tačiau aiškiai perduodančias Evangelijos
žinią klausytojams.
Lukas Siksnis,
Ylakių baptistų bažnyčia
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LEBBS BIBLIJOS MOKYKLA
kviečia į seminarą
Skaitome evangeliją pagal Joną
2019 m. gegužės 11 d., Vilniaus Naujojo Testamento baptistų bažnyčioje
(Algirdo g. 48). Lektorius – doc.dr. Parušas Paruševas (Bulgarija)
Seminaras prasideda 10:30, kava. Pageidaujančius dalyvauti prašom pranešti
žemiau nurodytu adresu iki gegužės 5 d.
Seminaro mokestis – pagal galimybes; siūloma suma 6,50 Eur.
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Neakivaizdinė Biblijos Mokykla
office@baptist.lt
------------------------

Europos Baptistų Federacijos (EBF)
maldos kalendorius
Balandžio 1-7 meldėmės už:
Tadžikistano evangelikų krikščionių baptistų bažnyčių sąjungą. . .
23
Bendruomenių skaičius:
420
Bendras narių skaičius:
Viceprezidentas:
Kamoliddyn Abdullaiev
Generalinis sekretorius:
Dmitriy Faizidinovich Bazarov
. . .ir Turkmėnistano evangelikų krikščionių baptistų bažnyčių sąjungą
Pirmininkas:
Vasiliy Korobov
Balandžio 8-14 meldėmės už:
Bulgarijos baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius:
Bendras narių skaičius:
Prezidentas:
Generalinis sekretorius:

128
5 150
Stoycho Dimitrov Appostolov
Teodor Blagoev Oprenov
4

Balandžio 15-21 meldžiamės už:
Kroatijos baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius:
Bendras narių skaičius:
Prezidentas:
Generalinis sekretorius:

48
2 000
Toma Magda
Zeljko Mraz

Balandžio 22-28 meldžiamės už:
Jordanijos baptistų konvenciją . . .
Bendruomenių skaičius:
Bendras narių skaičius:
Prezidentas:
Sekretorius:

21
1 200
Rev Dr. Jeries. F. Abu Ghazaleh
Khaldoon S. Karadsheh

. . . ir Sirijos baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius:
Bendras narių skaičius:
Prezidentas:

13
600
Daas Haddad

Balandžio 29 – gegužės 5 meldžiamės už:
Švedijos evangelišką laisvąją bažnyčią “Interakt”
Bendruomenių skaičius:
300
Bendras narių skaičius:
32 500
Misijos direktorius:
Daniel Norburg
Gegužės 6-12 meldžiamės už:
Serbijos (Šiaurės) baptistų bažnyčių sąjungą. . .
Bendruomenių skaičius:
69
1 983
Bendras narių skaičius:
Prezidentas:
Zvonko Janecic
Generalinis sekretorius:
Avram Dega
. . .ir Serbijos (Pietų) evangelikų krikščionių-baptistų bažnyčių sąjungą
14
Bendruomenių skaičius:
Bendras narių skaičius:
700
Prezidentas:
Cedo Ralevic
Generalinis sekretorius:
Dragisa Armus
Gegužės 13-19 meldžiamės už:
Azerbaidžano evangelikų krikščionių-baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius:
22
Bendras narių skaičius:
3 000
Prezidentas:
Ilja Zenchenko
Generalinis sekretorius:
Samir Sadigov
-----------------------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.
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*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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