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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:
Henrikas Žukauskas. Apreiškimas šiandien
Kvietimas į NEBIM seminarą Vilniuje
EBF maldos kalendorius

Apreiškimas šiandien
Kai klausiu, kaip šiandien bažnyčios,
tikintieji ir pasaulis susitinka su
Kristumi, vis prisimenu Apreiškimo
knygą. Nors ji parašyta Dievo
tarnams (Apr 1.1) ir Kristus joje
atskleistas tikėjime bei Dvasioje, ši
knyga aktuali visam pasauliui, nes
kalba apie tai, kas bus, ką Dievas
daro nauja. (Apr 21. 5) Tai, kas nauja,
negimsta be kovų, be ištikimo
liudijimo, be kentėjimų.
Šįkart norėčiau pabrėžti, kad
nepaisant to, jog apima visą pasaulį,
Apreiškimas Jonui prasideda nuo
bažnyčių. Savo regėjime jis
atsigręžia pažiūrėti balso, ir išvysta
Jėzų Kristų žibintuvų viduryje,
laikantį dešinėje septynias
žvaigždes. Žibintuvai - tai bažnyčios,
o žvaigždės - bažnyčių angelai.
Viskas prasideda nuo Dievo
namiškių – štai kur pirmiausia kalba
Dvasia. Nors bažnyčios skirtingos,
joms skambanti žinia panaši:
“nugalėtojui aš duosiu.” Tiesa,

skiriasi ir bažnyčių aplinka, istorija ir
iššūkiai, todėl kiekvienoje bažnyčioje
“nugalėtojai” reiškia vis kita. Bet tai
apima ir tikėjimą, ir karštą meilę, ir
supratimą, kas atitinka apaštalų
mokslą, kas ne, ir stovėseną pasaulio
atžvilgiu. Ir visa tai dar nėra pergalė,
o tik kova.
Pergalė bus pabaigoje - “tai (t.y.
naują dangų ir naują žemę) paveldės
nugalėtojas, ir aš būsiu jam Dievas,
o jis man bus sūnus.” (Apr 21. 7) Yra
Tas, kuris jau nugalėjo: “Štai
nugalėjo liūtas iš Judo giminės,
Dovydo atžala … Aš išvydau sosto ir
keturių būtybių bei vyresniųjų
viduryje Avinėlį. Jis buvo tarytum
nužudytas” (Apr 5. 5, 6) Nugalėjo
liūtas, kuris yra Avinėlis. Mes
atpažįstame Jėzų, kuris buvo miręs,
bet štai yra gyvas.
Vėliau skaitome apie kitus, tikėjimo
brolius ir seseris. Jie “nugalėjo jį
(kaltintoją) Avinėlio krauju ir savo

liudijimo žodžiu,” (Apr 12. 11)
nebrangindami savo gyvybės.
Žvėries akivaizdoje jie išsilaikė ir,
liudydami Jėzaus pergalę, nugalėjo.
“O Jėzaus liudijimas yra pranašystės
dvasia” (Apr 19.11). Jėzaus pergalė
juos įkvėpė, jie suprato, kaip
ištikimybė Jėzui pasireiškia “čia ir
dabar,” jų skirtingose situacijose.
Akivaizdu, kad galime nugalėti tik
dėl to, kad Jėzus nugalėjo. Tačiau
pergalė neįvyks šalia ir be mūsų, bet
tik mūsų protuose ir emocijose,
kūnuose, mūsų gyvenimuose, mūsų

bažnyčiose, mus supančiame
pasaulyje. Neužteks tik trupučio
pastangų, tik išorės, tik kompromiso.
Pergalė turi išlaikyti Jėzaus Kristaus
žygdarbio dvasią, nes tai jos šaltinis
ir energija. Jėzaus pergalė įkvepia
pranašystei; skirtingose vietose,
skirtingose uždaviniuose ji gali
pasireikšti skirtingai. Nugalėtojas
bus Dievui sūnus arba dukra, bet yra
tik vienas Sūnus, todėl sūnus ar
dukra turės būti Jame, atspindėti ir
turėti Jį ir Jo gyvenimą.
√ Henrikas Žukauskas
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KVIETIMAS
Kviečiame į NEBIM seminarą labai
aktualia tema - "Kaip vaikams ir
paaugliams padėti augti tikėjime?
Iššūkiai ir galimybės." Mūsų lektorė bus
Linda Hopkins (Šiaurės baptistų kolegija,
Jungtinė Karalystė), neseniai išleidusi praktinio pobūdžio knygą apie darbą su
šiuolaikiniu jaunimu, turinti tiek praktinę patirtį, tiek platesnę biblinę ir istorinę
perspektyvą.
Susirinksime šeštadienį, 2014 m. gegužės 31 d., Vilniaus Naujojo Testamento
baptistų bažnyčioje (Algirdo g. 48), 10:00 (pradėsime nuo kavos!).
Pageidaujančius dalyvauti prašom pranešti Sandrai (sdaktaraite@gmail.com)
iki gegužės 26 d. Rekomenduojamas seminaro mokestis – 24 Lt, tačiau
finansai tenebūna kliūtis atvažiuoti ir dalyvauti. Mielai lauksime visų!
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Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius
Gegužės 5-11 meldžiamės už:
Visos Ukrainos evangelikų krikščionių-baptistų asociacijų sąjungą
Bendruomenių skaičius:
2 382
Bendras narių skaičius:
125 509
Prezidentas:
Vyacheslav Nesteruk
Viceprezidentas:
Valeriy Antonyuk

Gegužės 12-18 meldžiamės už:
Šveicarijos baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius:
Bendras narių skaičius:
Prezidentas:

12
1 084
Franz N Brander

Gegužės 19-25 už:
Vokietijos laisvųjų evangeliškų bažnyčių sąjungą
Bendruomenių skaičius:
805
Bendras narių skaičius:
81 769
Prezidentas:
Hartmut Riemenschneider
Generalinis sekretorius:
Christoph Stiba
Gegužės 26 – birželio 1 už:
Serbijos baptistų sąjungą (šiaurės)
Bendruomenių skaičius:
Bendras narių skaičius:
Prezidentas:
Generalinis sekretorius:

69
1 983
Ondrej Franka
Dane Vidovic

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.
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