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„ Jei laikysit ės mano mokslo, j ūs iš tikro b ūsite mano mokiniai;   

jūs  pažinsite ties ą 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:

EBF metinis suvažiavimas Elstalyje

PBA prezidento Johno Uptono pamokslas

Kvietimas į LEBBS susitikimą
EBF maldos kalendorius

 

 

Mieli tikėjimo namiškiai,

 

Šia žinute norėtume atgaivinti 'Tiesos Draugo Ekstra'  tradiciją - dalintis naujienomis,  maldos
reikmėmis, mintimis, pasiūlymais… Ko gero, vienas iš sunkiausių tokio darbo aspektų - tai, kad
galima  sulaukti  labai  mažai  reakcijos  (o  gal  ir  jokios...)  Jeigu  Jums  šita  mūsų  tikėjimo
bendrystės išraiška atrodo svarbi ir reikalinga, tuomet prašome netylėti, brūkštelėti kad ir keletą
žodelių, ar kokį pasiūlymą, ar savo mintį. Nebijotume ir paprieštaravimo ar minties pratęsimo -
bažnyčiai  pažadėtoji  Kristaus pilnatvė  apima daugiau  nei vieno tikinčiojo įsitikinimus,  ar  net
vienos  konkrečios  bendruomenės.  Tikiu,  jog  esame vieni  kitiems  reikalingi,  ir  viliuosi  Jūsų
atsako į šią iniciatyvą.

 

Dievo palaimos, santarvės ir vaisingo darbo linkėdama,
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Lina Andronovienė

 

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

 

EBF metinis suvažiavimas

Lina Andronovienė, Irmantas Pinkoraitis

 

Šiuo pirmuoju  'naujuoju numeriu'  kartu su Irmanu norime pasidalinti įspūdžiais ir žiniomis iš
mūsų  platesnės  šeimos  -  Europos  baptistų  federacijos  (EBF)  metinio  susirinkimo  Elstalio
teologijos seminarijoje (Vokietija).  Susirinkimas vyko rugsėjo 26-29 dienomis, dalyvavo didelė
dalis  iš  56 EBF priklausančių  sąjungų.  Deja,  atsovai  iš  Sirijos  paskutinėmis dienomis gavo
atšaukti  savo  kelionę.  Prisiminkime  juos  maldose;  Alepo  mieste,  kuris  šiuo  metu  dažnai
minimas  žiniose,  turime  baptistų  bažnyčią,  daug  nukentėjusią  per  šiuos  pilietinio  karo
neramumus.

 

Priėmėme ir  naują  narį:  Airijos  baptistų  tinklą  (Irish  Baptist  Networks).  Tai  iniciatyva Airijos
baptistų  sąjungos  viduje;  pati  sąjunga  nuo  tarptautinių  susivienijimų,  įskaitant  ir  EBF  bei
Pasaulinį  baptistų  aliansą,  laikosi  atokiai,  tačiau  kelios bendruomenės (tiek Šiaurės Airijoje,
priklausančioje  Didžiajai  Britanijai,  tiek  Airijos  respublikoje)  jau  seniai  siekė  bendrystės  su
broliais ir seserimis kitose šalyse.  Ne vienas "NEBIMietis"  pažįsta vieną iš šio Airijos "tinklo"
kūrėjų, Davidą McMillaną, kuris praėjusiais metais viešėjo Lietuvoje ir su kuriuo kiti "nebimiečiai"
susipažino lankydamiesi Airijoje,  Bulgarijoje ir  Čekijos Respublikoje,  Grundvigo partnerystės
programos metu. 

 

Tačiau  daugiausia laiko EBF susitikimo metu  buvo skirta Prahos seminarijos (IBTS) ateities
aptarimui.  Nors  akademiniu  ir  dvasiniu  požiūriu  seminarija  tikrai  yra  palaiminta,  finansiniai
sunkumai,  jau  kurį  laiką  sunkiai  slėgę,  nelengvėja,  ir  tapo aišku,  jog  niekur  nejudant  teks
"suvalgyti" visas likusias santaupas. Ieškant išeities (o tai truko jau keletą metų; ačiū tiems, kas
už  tai  meldėsi),  Olandijos  baptistų  sąjunga  seminarijai  dosniai  pasiūlė  naujus  "namus"
Amsterdame. Persikraustymas į Amsterdamą turėtų  ne tik padėti gyventi pagal išgales, bet ir
išlaikyti  stiprų  akademinį  seminarijos  balsą,  mat  IBTS  taptų  vienu  iš  Laisvojo  Amsterdamo
universiteto fakultetų. Turint omenyje tai, jog daugelyje Europos šalių vis dar jaučiama kurios
nors valstybinės  bažnyčios  (ortodoksų,  katalikų,  liuteronų)  dominacija,  tai  ganėtinai  svarbu,
ypač įvairių sąjungų seminarijoms, ruošiančioms ateinančią dėstytojų kartą. Tikimasi, jog toliau
bus tęsiama seminarų, konferencijų įvairiomis temomis tradicija.

 

Ko gero daugiausia dėmesio sulaukęs klausimas - ar naujoje vietoje IBTS sugebės išlaikyti
bendruomeninį gyvenimą ir jo dvasią, taip daug reiškusią daugeliui tų, kurie lankėsi ar gyveno
Prahoje.  Akivaizdu,  kad  bendruomeninė  forma bus kitokia,  tačiau  labai  norėtųsi  tikėtis,  jog
pokalbiai, keitimasis patirtimi, dalinimasis sunkumais ir džiaugsmais neišnyks. √
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Dr.  Johno  Uptono  (Pasaulinio  Baptist ų  alianso  prezidento)
pamokslas, pasakytas 2012 09 27 Elstalyje

Irmanto Pinkoraičio konspektas

“Vizija dvidešimt pirmam amžiui”

Manęs paprašė  paruošti  pamokslą  apie viziją  XXI amžiui.  Kaip  galima rasti  viziją,  tinkančią
visiems, kai esame iš tiek daug skirtingų tautų ir kultūrų? 

Kas mums trukdo? Viskas pasaulyje trukdo. Pasaulis yra negilus ir gimdo negilius žmones.
Negilūs  žmonės  negiliai  mąsto,  turi  negilias  perspektyvas.  Daro negilią   politiką,  ir  visa tai
pagimdo negilias bažnyčias. Aš stebiuosi, kiek bendro turime tokiame savo negilume. Negilus
mąstymas yra užkrečiamas.

Tačiau paklausykime Pauliaus maldos: „ Dėl to aš klaupiuosi prieš T ėvą, nuo kurio kiekviena
tėvyst ė danguje ir žem ėje turi vard ą, kad iš savo šlov ės lobio suteikt ų jums stipryb ės jo
Dvasios  galia  sutvirtinti  jumyse  vidin į  žmogų,  kad  Kristus  per  tik ėjimą  gyvent ų  jūsų
širdyse  ir  j ūs,  įsišaknij ę  ir  įsitvirtin ę  meil ėje,  gal ėtumėte  suvokti  kartu  su  visais
šventaisiais,  koks yra plotis  ir  ilgis,  ir  aukštis,  ir  gylis,  ir  pažinti  Kristaus meil ę,  kuri
pranoksta pažinim ą, idant b ūtumėte pripildyti visos Dievo pilnatv ės. (Ef 3,14-21)

Kaip galima augti Kristaus meilės pažinimo ilgyje, plotyje ir aukštyje?

Pamenu, kartą Diuko universitete kalbėjausi su dekanu, kuris papasakojo apie didžiausią įspūdį
jam  palikusį  pokalbį.  Tai  buvo  vienas  žinomas  ateistas,  ekonomistas,  parašęs  labai  gerai
parduodamą  ekonomikos studijų  knygą.  Jo seminaruose susirinkdavo daugybė  žmonių.  Šis
žmogus uždavė štai tokį klausimą: kodėl  jūs – bažnyčios – taip pasikeitėte? Buvo laikas, kai
kuriai nors pasaulio daliai alkstant jūs siuntėte ten žmones su Biblijomis, kurie taip pat mokė
varguolius  ūkininkavimo,  suteikdavote  žinių,  kaip  išsimaitinti.  Kai  jie  sirgo,  jūs  siuntėte
gydytojus ir  seseles.  Jūs statėte klinikas.  Jei kažkur nebuvo išsilavinimo įstaigų,  jūs statėte
universitetus  ir  mokyklas.  Tad  kodėl  nustojote  taip  daryti?  Juk  pačios  geriausios  armijos
neišgelbės  nuo ekstremistų.  Sankcijos  valstybėms taip  pat  nepadės.  Kodėl  praradote savo
misiją? Kodėl susitelkėte tik prie savo poreikių? Palikote vakuumą pasaulyje, ir pasaulis už tai
moka  kainą.  Dabar  tame vakuume ekstremistai  stato  mokyklas,  ligonines  ir  skleidžia  savo
vertybes. Kodėl bažnyčios prarado savo turėtą viziją?

Nežinau kaip jūs, bet man tenka sutikti, jog tikrai esame palikę vakuumą. O  klausimas – ar
kažką  ruošiamės keisti? Kaip  užpildyti  tą  tuštumą? Apie tai  galvodamas,  prisimenu  Jėzaus
rankas. Jo rankos statė pastatus, ne tik baldus. Bet kokios jos buvo stiprios!  Jomis jis galėjo
apkabinti vaikus, pakelti atstumtų  moterų  dvasią.  Jo rankos visada atviros, maldingos... Man
patinka prisiminti Jo rankas. Ir nestebina, kad kankintojai turėjo tas rankas prikalti prie kryžiaus.
Nes Jo širdis buvo Jo rankose... Noriu paklaust jūsų, ką Jėzus savo rankose laikė daugiausia?
Gal  įrankius? Bet  Biblija apie tai  nerašo.  Gal  Bibliją? Žinote ką? Duon ą.  Biblija kalba,  jog
dažniausia jo rankose būdavo duona.  Jis savo Tėvo karalystę statė su duonos gabalėliu. Juo
maitino tūkstančius, o taip pat  ir savo mokinius. Tas duonos laužimas buvo priminimas, kas
Jėzus yra. Jėzus – gyvybės duona.

Tad  mano vizija  dvidešimt  pirmajam amžiui  pagal  Šventąjį  Raštą  būtų  tokia.  Paskaitykime
Morkaus  6,34-44 .  Kai  girdžiu  šį  pasakojimą,  susimąstau:  ten  kalbama  apie  keturis
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veiksmažodžius, susijusius su duona Jėzaus rankose. Tai, kas šiame pasakojime vyksta, tikrai
daugiau  nei  stebuklas.  Jėzus  moko  mokinius,  kokie  jie  turi  būti  ateityje.  Tai  nurodymai
vadovams. Mums taip pat būtini šie keturi dalykai  – gestai: imti, palaiminti, laužti, duoti.

Jėzus visada darė tą  patį.  Mes labai dažnai randame Jėzų  prie stalo tarp  žmonių.  Štai Jis
surenka šimtus,  net  tūkstančius,  minia išalkusi,  o mokiniai neramūs.  Jėzus sako jiems:  jūs
pamaitinkite žmones. Mokiniai atsako:  „oi,  juk mes neturime išteklių“.  Ar girdime save? Negi
mes taip nesakome? Jėzus taria: nagi pažiūrėkit, ką turite. Surandami keli kepalėliai duonos ir
žuvelės. Ir Jėzus paėmė. Jėzus ima viską,  ką Jam atiduodame. Nesvarbu, kaip paprasta tai
būtų, ar pigu… Jis ima viską, ką Jam atiduodame. Jis nesirenka. Mes galbūt klaustume: Negi
Tu, Viešpatie, nori tokio mažo mano gyvenimo, tokio duonos kepalėlio? Negi nori šių negyvų
žuvies akių? „Taip, noriu“ – sako Jėzus. Mes žiūrime per siaurai. Jėzus sako: „duok, ką turi“.
Neatsikalbinėk, bet duok, ką turi.

Antras Jėzaus gestas - palaiminimas.  Jeigu Jėzus paima ir panaudoja duoną bei žuvį, Jis gali
palaiminti bet ką. Bet kaip mažai mes iš Dievo tikimės!  Dažnai daugiau kalbame apie tai, ką
turėjome, o ne apie tai, ką Dievas dar gali padaryti. Mums reikia pasitikėti, kad pragaro vartai
nenugalės bažnyčios. Dievas palaimins. „Duok ką turi, aš palaiminsiu“...

Trečio gesto mes nemėgstame. Jėzus sulauž ė duoną. Tai buvo būtina. Netgi Jėzus turėjo būti
sulaužytas. Dievas turi mus sulaužyti. Gali pasirodyti žauru, bet širdis negali būti panaudota,
kol  ji nesulaužyta ir neatverta. Dievui reikia sulaužyti mūsų  širdis, mūsų  materializmą,  mūsų
nostalgiją  praeičiai,  ir  sulaužyti  galbūt  ne  kartą.  Čia  ne  bausmė,  tai  Dievo  darbas.  Nes
lauždamas jis mus atveria. Kai esu sulaužytas, tampu laisvas tapti tikru mokiniu.

Jei leidžiame Dievui sulaužyti savo širdis, tada Jis gali mus duoti, ir tokiu būdu pamaitinami
tūkstančiai. Kiek liko trupinių? Dvyika krepšių. Po vieną kiekvienam mokiniui, kuris sakė: “iš kur
imsime duonos jiems valgyti?” Petrai, neškis krepšį ir pavalgyk! Mes turime, ko reikia; duokime
ką turime, ir Dievas tai panaudos. Tai daugiau nei vizija; tai pažadas. Amen. √
 

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

 

KVIETIMAS

 

Sveiki mieli tikėjimo namiškiai, 

 

Senokai  nebuvome susibėgę  kartu,  todėl  norėjome pakviesti  visus  į  susitikim ą,  kuris  vyks
Vilniuje, lapkri čio 17 d.  11 val.  Paskutiniame sąjungos tarybos susitikime rugpjūčio mėnesį
paskyrėme šią datą. Žinau, kad tuo metu vyksta ir kitų renginių, bet, tikiu, surasit kas galėtų
atvykti.

 

Labai lauktume jūsų  su  liudijimais,  padrąsinimais,  pasakojimais  apie vargus,  džiaugsmus ir
poreikius. 
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Būtų  gerai,  kad  praneštumėte  apie  savo  dalyvavimą  ir  žmonių  skaičių,  kad  paruoštume
pakankamai valgyti. 

 

Su geriausiais linkėjimais

 

Brolis Irmantas

 

P.S Iškilus klausimams, skambinkite, rašykite. √
 

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

 

Europos Baptist ų Federacijos (EBF) maldos kalendorius

 

    Spalio 1-7 meld ėmės už:

   

    Bendruomenes Izraelyje ir Palestinoje

    Bendruomenių skaičius:                                                    19

    Bendras narių skaičius:                                                   800

    Prezidentas:                                                 Monther Nauom

    Generalinis sekretorius:                                  Bader Mansour

 

    Spalio 8-14 melskim ės už:

   

    Vengrijos baptist ų sąjung ą 

 

    Bendruomenių skaičius:                                                  368

    Bendras narių skaičius:                                              11 854

    Prezidentas:                                                Janos Papp
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    Generalinis sekretorius:                              Kornel Meszaros

 

    Spalio 15-21 už:

   

    Škotijos baptist ų sąjung ą
 

    Spalio 22-28 už:

   

    Portugalijos baptist ų konvencij ą 

 

    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 evangelik ų baptist ų bendruomeni ų 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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