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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:

Jūsų atsiliepimai

Sveikinimai iš Anglijos šiaurės

Kvietimas į LEBBS susitikimą
Kvietimas į NEBIM organizuojamą susitikimą moterims

EBF maldos kalendorius

Palinkėjimas
 

Mieli TDE skaitytojai, 

Ačiū  už entuziastingą reakciją į  atgaivinto “Tiesos Draugo Ekstra”  idėją!
Gera  buvo  išgirsti,  jog  TDE  laukiamas  ir  reikalingas.  Štai  keli  jūsų
pasisakymai:

Labai ačiū, kiek turėsiu laiko, palaikysiu šią iniciatyvą. TDE buvo įdomus
leidinys, ir toks liks.

Ačiū  už  atgaivintą  TDE.  Pasiilgau  ryšių  su  užsieniu.  Įdomus  ir  geras
pamokslas.  Nemaniau,  kad  Vengrijoj  palyginti  daug  baptistų.  O  kiek
Škotijoj?  Lauksiu naujų žinių.
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Gera mintis  tęsti  darbą ir siųsti  šias žinutes. Visų pirma, tai informuoja,
kas daroma, ir iš kitos pusės bent jau parodo kitiems, kad vyksta kažkas.
Ir  turiu omeny  ne tai,  kad būtina „kažką  daryti“.  Pastebėjau,  kad tokie
mažyčiai darbai yra patys sunkiausi, ir sunku išlikti ištikimam. O taip norisi
daryti  „didingus  darbus“,  kad  matytųsi  ir  girdėtųsi  iš  tolo,  taip  norisi
pamokslauti  arenoms  ir  stadionams,  pamaitinti  5000  žmonių  ir  pan.  O
Jėzus pradeda ir prašo mus daryti ir būti ištikimiems mažuose darbuose,
kurie nesimato ir nėra tokie PR-didingi.  Bet  mažos sėklos duoda vaisių
...pamažu,  bet  tam reikia dėti  nuolatines  pastangas.  Turiu gėlę  – juką,
buvo pirkta prieš 15 metų,  buvo du jos kotai,  bet laikui bėgant sublogo,
vienas kotas visai  išdžiūvo,  paliko vienas.  Norėjau išmesti,  bet  palikau,
laisčiau, tręšiau... ir prieš pusmetį iš žemės pradėjo augti nauja gėlė...  O
taip norisi iškart pasodinti medį.
Dėl Amsterdamo: iš kur prasidėjo baptistų judėjimas Europoje, ten ir grįžta.
Gal ir į gera, žinant, kokia Olandija oficialiąja prasme šiais laikais liberali ir
nutolusi  nuo krikščioniškų  vertybių.  Bus  jiems dar vienas  gyvos  Tiesos
žiburys :)

Ir toliau lauksime jūsų minčių, idėjų, pranešimų. √
 ------------------------

Baptist ų gyvenimas Anglijos šiaur ėje

Lina Andronovienė

Spalio  viduryje  turėjau  galimybę  aplankyti  Didžiosios  Britanijos  baptistų
sąjungos Šiaurės baptistų asociaciją (ŠBA). Ne vienam iš mūsų skaitytojų
jau yra tekę susipažinti  su svečiais iš ŠBA, kurie jau kelis kartus lankėsi
Lietuvoje.  ŠBA  –  Didžiosios  Britanijos  mastais  nedidelis  bendruomenių,
esančių  žemiau Škotijos,  susivienijimas. Anglijos šiaurės klimatas – turiu
omeny  kultūrinį  –  gerokai  skiriasi  nuo pietų.  Pietuose daugiau  klasinio
susiskirstymo  apraiškų,  daugiau  formalumo,  na,  ir  daugiau  finansinių
galimybių. Žinoma, skirtumai jau nebėra tokie, kaip kad, sakykim, Agatos
Kristi  “Puaro”  filmuose,  tačiau  jie  egzistuoja.  “Šiauriečiai”,  būdami
neturtingesni,  ir  susiduriantys  su  didesnėmis  socialinėmis  problemomis,
man  atrodo panašesni  į  mus.  Tad  ir  pradėję  draugystę  tarp  NEBIM ir
Šiaurės baptistų kolegijos tap pat pajutome bendrumą ir panašius tarnystėje
ir bendruomenių gyvenime iškylančius klausimus.

Tačiau  šįkart  viešėjau  ne  kolegijoje,  o  Nortumbrijos  bendruomenėje
(www.northumbriacommunity.org) ir ŠBA pastorių ir tarnautojų susitikime, o
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vieną  savaitgalį  praleidau  Stoktone  (Stockton-upon-Tyne)  –  viename iš
problematiškiausių  ir  skurdžiausių  Anglijos  miestų.  Vietinė  baptistų
bendruomenė  Portrako (Portrack)  rajone paprašė  pagalbos  jai  mokantis
bendruomeninio  vadovavimo  modelio  –  mat  jų  pastorius  jaučia,  kad
nebenorėtų nešti pagrindinės vadovavimo atsakomybės, ir vietoje to norėtų
ja dalintis su grupe tam  pasišventusių  žmonių.  Tad šeštadienį,  susirinkę
kartu, kalbėjomės apie Dievo pažadą bažnyčiai suteikti visas jos gyvenimui
ir  tarnystei  reikalingas  dovanas,  net  jei  mums kartais  ir  atrodo,  kad  tų
dovanų  nėra  arba  jos  ne  taip  “supakuotos”.  Vienas  iš  pagrindinių
bendruomenės rūpesčių – kaip būti Kristaus gerosios naujienos liudininkais
nelengvoje juos supančioje aplinkoje ir neperdegti, nepervargti (kas dažnai
nutinka  ypač  pastoriams,  bet  gali  ištikti  ir  visą  bendruomenę).  Pačioje
bendruomenėje  nemaža  dalis  narių  –  su  sudėtingomis  socialinėmis,
sveikatos,  ekonominėmis  problemomis,  taip  pat  politinio  prieglobsčio
prašantys pabėgėliai  (kalbėjausi  so jauna moterimi  iš  Irano – paklausiau
apie kontaktus su šeima, ji apsiverkė – kontaktai nutraukti, jos giminaičiams
per daug pavojinga su ja palaikyti ryšį…)

O aplinka, kurioje ši bendruomenė gyvena, štai kokia. Šeštadienį, po mūsų
susitikimo, bendruomenės jaunimo vadovė Reičel su šeima persikraustė į
kitą namą. Tai buvo seniai lauktas persikraustymas – po truputį, gvvendami
su tėvais, darėsi remontą. Naktį po persikraustymo Reičel išgirdo triukšmą
vaikų kambaryje. Atsikėlė pasižiūrėti – ir įėjusi į kambarį, pamatė plėšiką,
su žiebtuvėliu palinkusį  virš  mažojo lovelės.  Jai  pradėjus šaukti,  plėšikas
pabėgo – su nedideliu grobiu, tačiau, žinoma, toks įsilaužimas sukrėtė visą
šeimą. Tad sekmadienį viena iš mūsų užduočių buvo užtarti juos maldoje,
aplankyti, kartu su jais grįžti į naująjį būstą, ten melstis ir prašyti Viešpaties
ramybės…

Vertinant  iš  tokios  perspektyvos,  daugelio  mūsų  gyvenimas  daug
lengvesnis!  Tačiau  bendruomenė  suvokia  savo  pašaukimą  būti  Dievo
Karalystės atspindžiu rajone, kuriame tokie nusikaltimai – ne retenybė. Kiek
galėdami,  stengiasi  padėti  skurdžiai  gyvenantiems  kaimynams,  atidarė
nedidelę labdaros ‘parduotuvėlę’ (viskas praktiškai veltui), į kurią užeina ir
netikintys,  ir  musulmonai,  ir  šiaip  žmogiško dėmesio ir  šilumos išsiilgę
žmonės.  Taip  ir  prasideda  draugystė  ir  pokalbiai,  kurie  kitaip  būtų
neįmanomi.  Žinoma,  kai  prisiliečiame prie konkrečių  žmonių  ir  jų  bėdų,
sudėtingiau palaikyti  įprastą ir  patogią tvarką,  tačiau savo bendruomenės
tikslą mato štai tokį:  “Tęsti Kristaus pradėtą darbą:  ‘Jis priėmė žmones ir
kalbejo jiems apie Dievo karalystę,  išgydė tuos, kuriems reikėjo gydymo.’
(Lk 9, 11).”

Jums visiems ši bendruomenė perdavė ypač šiltus linkėjimus. Tikiuosi, kad
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priimsite ir palaikysite juos maldoje. √
 

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

PRIMINIMAS APIE LEBBS “SUSIB ĖGIMĄ”

 

Sveiki mieli tikėjimo namiškiai, 

 

Primename  apie  mūsų  sąjungos  susitikim ą,  kuris  vyks  Vilniuje,
lapkri čio 17 d.  11 val.  Labai lauktume jūsų su liudijimais, padrąsinimais,
pasakojimais apie vargus, džiaugsmus ir poreikius. 

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. √

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

Norime iš anksto pranešti apie planuojamą susitikim ą LEBBS moterims , į
kurį  kviečia Europos baptistų  moterų  sąjungos prezidentė Livija Godina.
Kaip tikriausiai supratote iš pavardės, Livija – mūsų kaimynė, iš Latvijos, ir
jau seniai  norėjo mus aplankyti,  sužinoti,  kaip  mums sekasi,  padrąsinti,
pasikalbėti  apie galimybes tampriau  bendrauti  su  seserimis  iš  kitų  EBF
sąjungų. Tad mūsų Neakivaizdinė Biblijos mokykla (NEBIM) gruodžio 15- ą
dieną norėtų visas norinčias pakviesti į šį susitikimą Klaip ėdos baptist ų
bažnyčioje .  Pradžia  –  11.00  val.  Registruotis  prašome  adresu
lina@baptist.lt. √
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----------------------

Europos Baptist ų Federacijos (EBF) maldos kalendorius

Esame prašomi ypatingai melstis už brolius ir seser is Sirijoje, ypa č
tuos,  kurie gyvena Alepo mieste,  šiuo metu patirian čiame pilietinio
karo  baisumus;  ir  už  baptist ų  seminarij ą  Libane  ir  tenykštes
bendruomenes  kurios  atv ėrė  savo duris  Sirijos  karo pab ėgėliams.
Neseniai Libano sostin ę Beirut ą sukr ėtė sprogusi bomba v ėl suk ėlė
baim ę,  jog  ir  Libane  gali  pasikartoti  daugyb ę  metų  šal į  kankin ęs
pilietinis  karas.  Tad  palaikykime  savo  maldose  š į  neram ų  mūsų
žemės kampel į. Daugiau informacijos – www.ebf.org

O spalio 15-21 meld ėmės už:  

Škotijos baptist ų sąjung ą 

Bendruomenių skaičius: 164

Narių skaičius: 12000

Generalinis direktorius: Alan Donaldson

   

Spalio 22-28 už:

Portugalijos baptist ų konvencij ą
Bendruomenių skaičius: 71

Narių skaičius: 4700

Prezidentas: Abel do Real Fontes Pego

 

Spalio 24 – lapkri čio 4  esame kviečiami melstis už:

Nyderland ų baptist ų sąjung ą

Bendruomenių skaičius: 78

Narių skaičius: 10 674

Prezidentas: Jannes Hofman

Generalinis koordinatorius: Albrecht Boerriger
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Lapkri čio 5-11 už:

Lenkijos baptist ų sąjung ą
Bendruomenių skaičius: 83

Narių skaičius: 4871

Prezidentas: Gustaw Cieslar

 

Lapkri čio 12-18 už:

Moldovos baptist ų sąjung ą
Bendruomenių skaičius: 481

Narių skaičius: 19604

Prezidentas: Ion Miron

 

Lapkri čio 19-25 už:

Rumunijos (rumuniškai kalban čių) baptist ų sąjung ą
Bendruomenių skaičius: 1722

Narių skaičius: 98 672

Prezidentas: Otniel Bunaciu

Generalinis sekretorius: Ionel Tutac

 

Lapkri čio 26 – gruodžio 2 už:

Slovakijos baptist ų sąjung ą
Bendruomenių skaičius: 24

Narių skaičius: 1974

Prezidentas: Jan Szollos
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Generalinis sekretorius: Tomash Valchar

 

 

    EBF  maldos  kalendorių  bei  išsamesnę  informaciją  apie  maldos
poreikius  galite  rasti  Europos  Baptistų  Federacijos  internetiniame
puslapyje: http://www.ebf.org. √
 

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

Ir pabaigai – palaiminimas iš Northumbrijos bendruomenės:

 

Telydi jus Jėzaus Kristaus ramybė,

Kad ir kur Dievas jus pasiųstų,

Telydi Jis jus per dykumą,

Teapsaugo per audrą.

Tesugrąžina Jis jus namo besidžiaugiančius

Jums parodytais stebuklais,

Tesugrąžina Jis jus namo,

Teleidžia darkart įžengti pro mūsų namų duris. √
 

*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
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Įmonės kodas: 192077697

AB SEB bankas,

Banko kodas: 70440

Sąskaitos nr. LT79 7044 0600 0415 1925
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