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

Šiame numeryje:
Irmantas Pinkoraitis. Velykų žinią apmąstant
Kvietimas į ordinacijos šventę Klaipėdoje
EBF maldos kalendorius

Mieli TDE skaitytojai,
Ačiū visiems, klausiantiems dėl galimybių įsigyti gero mūsų Neakivaizdinės Biblijos
mokyklos (NEBIM) draugo, dr. Keitho Joneso knygą “Tikinti bažnyčia.” Jos ištraukas
spausdinti “Tiesos Drauge Ekstra” baigėme, ir netrukus tikimės visą medžiagą išleisti
knygos pavidalu, apie ką Jums būtina pranešime. √
------------------------APIE KRYŽIŲ
Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą
ir panaikino jį, prismeigdamas prie
kryžiaus.
Jis
nuginklavo
kunigaikštystes ir valdžias, viešai jas
pažemindamas ir jame švęsdamas
pergalę prieš jas. (Kol 2,15)
Artėjant Velykoms daug kalbame apie
prisikėlimą, bet iki Jėzaus prisikėlimo dar
buvo ir kryžius.
Prie kryžiaus buvo prismeigtas ne tik
Jėzus. Greta kabojo ir du maištininkai,
kurie taip pat sukilo prieš Romos valdžią.
Mirtis ant kryžiaus nebuvo skiriama bet
kam. Tik tie, kurie sutrukdė Romos
ramybę (Pax Romana), buvo kabinami ant
medžio. Kiti nusikaltėliai buvo deginami,
atiduodami žvėrims, gladiatoriams. Jėzus
kalamas prie kryžiaus, nes jis metė iššūkį
nusistovėjusiai tvarkai. Kokia buvo ta
nusistovėjusi tvarka? Tai buvo pasaulis,
valdomas stipriųjų, kunigaikštysčių ir

turtingųjų luomo valdžių. Jis skelbė
karalystę, kuri egzistuoja be demoniško
politinio ir religinio viešpatavimo.
Visi buvo skolingi imperijai, valstybei,
šventyklai,
sinagogai.
Ir
Izraelio
dvasininkija buvo Romos kišenėje. Tauta
be vilties, žaizdota, demonai puola iš visų
pusių. Viešpatauja beviltiškumas. Kunigija
nepadeda atsikratyti nuodėmių naštos. Ir
štai pasirodo Jėzus, kuris ne tik kalba, bet
ir veikia. Jo veikla sudrebina valdžias.
Jeigu Jėzus būtų tik gražiai kalbėjęs, kažin
ar būtų patraukęs valdžių dėmesį. Tačiau
jis
veikė,
ir
veikė
stebuklingai
išvaduodamas. Valdžiai tai nepatinka.
Jėzus skelbia laisvę be Romos privilegijų,
išvadavimą (nuodėmių atleidimą) be
šventyklos
apeigų.
Bendravimą
–
komuniją – be sinagogos tradicijų. Jis
kviečia mylėti net priešus, aprengti,
atiduoti, valgyti ir gerti... gyventi be
smurto. Jis nedraugauja su kalaviju. Jo
Evangelija - taika be priešo mirties...

Iki šių dienų net krikščioniškos valstybės
to nesupranta. Karas, smurtas, naikinimas
dėl patogesnio gyvenimo, pigesnio kuro,
elektros. Pasaulyje viešpatauja silpnųjų
išnaudojimas - tad dauguma sako: „Dievo
nėra“. Mes dažnai dejuojame, kad daug
netikrų krikščionių, ne tą Biblijos vertimą
skaitančių, ne tą valgančių ir geriančių,
tikrų bažnyčių nedaug... Bet kryžius
primena, kad mūsų Dievas nuginklavo
kunigaikštystes savo taikos žygiu ir
beginkliu pasipriešinimu. O krikščionybė
taip išmoko ieškoti krislų (neteisingumų)
akyse, kad rąsto (aklo godumo) savojoje
nebemato.

iš tiesų Karalius apnuogino imperijos
bejėgiškumą. Nors Romos imperija,
palyginus su kitomis pasaulio imperijomis,
gali pasirodyti ne tokia ir bloga, tačiau ji
vis tiek buvo nepanaši į Dievo karalystę. Ji
nebloga tik tiems, kurie pasiduoda
nusistovėjusiai tvarkai. Ir negailestinga bet
kam, kas prieštarauja. Jėzus skelbė
kitokią karalystę. Jis aistringai kvietė
žmoniją patikėti, kad galima gyventi kitaip,
kad reikia kurti tokį pasaulį, kur gyvena
tikras teisumas, o ne religinis fanatiškas
griaunantis radikalizmas...
Kristaus
kryžius
vergvaldiškiems
įstatymams.

Dievas kryžiaus mirtyje šventė pergalę
prieš godžias valdžias. Taip tikėjo
Pauliaus laikų bažnyčia. Mūsų tauta 1990
metais šventė pergalę be ginklo ir smurto.
Tai daug panašiau į Kristų, kuris savo
prisikėlimu parodė imperijų bejėgiškumą.
Žmogus gali naikinti, o Dievas prikelia
gyventi.

–

galas
religiniams

Jei su Kristumi esate mirę pasaulio
pradmenims,
tai
kam
gi,
tarsi
tebegyvendami pasaulyje, leidžiatės
apkraunami
nuostatais: „Neliesk!
Neragauk! Neimk!“? (Kol 2)
Pirmojo amžiaus bendruomenėms buvo
be galo sunku išsivaduoti iš religinių
nuostatų. Kunigija, kuri buvo atsakinga už
žmonių išvadavimą, naudojosi religija, kad
patys praturtėtų. Jokio išvadavimo ir
vilties.
Kryžius
mums
primena
šlovingiausią dalyką: ne papročiais ir
ritualais esame išganomi. Ne „valgymas ir
gėrimas“, kaip sakė Paulius, yra Dievo
karalystė, bet teisumas, ramybė ir
džiaugsmas Šventojoje Dvasioje. Tad
būkime kryžiaus draugai, gyvenkime
Dievo karalystėje ne tik mintyse, bet
prisikėlusio Kristaus galybe kasdien.
Nesusitapatinkime su valdžiomis, kurios
neprikelia, bet kasdien ragaukime gyvybės
vandens,
kuris
trykšta
amžinajam
gyvenimui...

“Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina
į pražūtį, yra kvailystė, o mums,
einantiems į išganymą, jis yra Dievo
galybė“
(1
Kor
1,17).
Pasaulio
galingiesiems kryžius yra kvailystė ne
todėl, kad pati mintis kvaila, o todėl, kad
kryžius yra Dievo karalystės simbolis.
Karalystės,
kurios
jėga
yra
ne
savanaudiškas prievartinis teisumas, turtų
teikiama ramybė ir saugumas, bet
lygiateisiškas gyvenimas su visais... Gaila,
kad iki šiol kryžius pasauliui daugiau kalba
apie prievartą, nei taiką...
Bausmė mirtimi ant kryžiaus buvo Romos
imperijos galios demonstracija. Jie manė,
kad prikalė žydų karalių, pažemino jį, bet
Irmantas Pinkoraitis √

------------------------KVIETIMAS

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė Atvelykio sekmadienį, balandžio 27 d.
11.30 val., rengiasi džiugiai švęsti dviejų sesių – Sandros Daktaraitės ir Linos
!
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Andronovienės – palaiminimą tarnystei. Džiaugiamės, kad Viešpats mūsų seses yra
gausiai apdovanojęs sugebėjimais ir noru Jam tarnauti, todėl bendruomenė po gana
ilgo laiko maldų apmąstymo ir pasitarimų prašys Dievo palaimos, suteikdama joms
įgaliojimus tarnavimui. Kviečiame visus džiaugtis kartu su mumis. Jeigu norėtumėte
ir galėtumėte dalyvauti mūsų šventėje, esate mielai laukiami.
------------------------Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius
Balandžio 7-13 meldžiamės už:
Jordano baptistų konvenciją...
Bendruomenių skaičius:
Bendras narių skaičius:
Prezidentas:
Sekretorius:

21
1200
Jeries. F. Abu Ghazaleh
Khaldoon S. Karadsheh

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

13
600
Daas Haddad

Balandžio 14-20 meldžiamės už:
Švedijos evangelišką laisvąją bažnyčią (Interact)
Bendruomenių skaičius:
300
Bendras narių skaičius:
32 500
Misijos direktorius:
Anders Blåberg
Balandžio 21-27 už:
Serbijos evangelikų krikščionių-baptistų sąjungą (pietų)
Bendruomenių skaičius:
14
Bendras narių skaičius:
700
Prezidentas:
Cedo Ralevic
Generalinis sekretorius:
Dragisa Armus
Balandžio 28 – gegužės 4 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. √
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*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.
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