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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:
Kvietimas į NEBIM seminarą

Mūsų tikėjimo istorijos eskizai. Bažnyčia XI amžiuje

Pamąstymas: Ar atleidžiame?

EBF maldos kalendorius
Mieli%TDE%skaitytojai,%
Norime%priminti%apie%birželio%20:ą%dieną,%šeštadienį,%vyksiantį%NEBIM%seminarą%tema%“Nauji%
misijos% keliai”.% Pagrindinis% seminaro% kalbėtojas% –% Šiaurės% baptistų% asociacijos% (Anglija)%
regioninis%pastorius,%misijos%koordinatorius%past.%Paulas%Revillis.%%
Kalbėsimės:%
:%Apie%tai,%kaip%įsijungti%į%Dievo%misiją%
:%Apie%tai,%kaip%sekti%Jėzaus%misijos%pavyzdžiu%
:%Apie%tai,%kaip%misija%pasiekia%žmones%už%bažnyčios%ribų%
:%Apie%tai,%kaip%misija%įkūnija%Gerąją%Dievo%Naujieną%ir%darbais,%ir%žodžiais%
:%Apie%tai,%kaip%naujos%mintys%ir%misijos%praktika%gali%būti%įkūnytos%Lietuvos%kontekste%
Seminaras%vyks%Klaipėdos*baptistų*bažnyčioje%(Vytauto%g.%38).%Pradžia*–*10.30,%pasitiksime%
su%kava.%%%
Seminaro%mokestis%–%7%Eur.%Pageidaujančius%dalyvauti%prašom%pranešti%adresu%
sdaktaraite@gmail.com%iki%birželio*15*d.%%Maloniai%lauksime!%
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Krikščionybė XI amžiuje
Rusios christianizacija
X amžiuje pradėtas Rusios krikštas buvo baigtas XI a. pradžioje, dar esant gyvam Didžiajam kunigaikščiui
Vladimirui. Ne visur žmonės pasidavė Vladimiro spaudimui, ir todėl kai kur kilo kruvini maištai, bet tai
nesutrukdė užbaigti šio reikalo. Pvz., Murome daug besipriešinančių krikštui buvo išžudyta, o likusieji
prievarta suvaryti į vandenį. Rusia buvo paskelbta krikščioniška valstybe. Po Vladimiro mirties tarp jo sūnų
prasidėjo kruvinos kovos dėl valdžios, kol pagaliau Didžiuoju kunigaikščiu tapo vienintelis iš likusių gyvų –
Jaroslavas Išmintingasis. Jis įsteigė pirmąją biblioteką ir rūpinosi jos papildymu naujais knygų vertimais į
slavų kalbą. Taip pat jis rūpinosi valstybės saugumu ir mėgino praplėsti teritoriją rengdamas žygius iki Uralo.
Be to, kariavo su suomiais, lenkais ir lietuviais. Pradžioje vyskupais Rusioje tapdavo iš Bizantijos atsiųsti
kunigai, bet Jaroslavas pasirūpino, kad naujuoju vyskupu su metropolito titulu taptų ne svetimšalis, o rusas
Ilarionas. Aktyvėjo vienuolynų kūrimas, prasidėjo vienuolynų ir bažnyčių statybos.
Didysis Bažnyčios skilimas ir kelias į jį
Kaip jau anksčiau buvo minėta, skilimo procesas dėl politinių ir religinių skirtumų tarp Rytų ir Vakarų buvo
prasidėjęs seniai ir skirtumai vis gilėjo. Vakarų ir Rytų bažnyčios vis labiau tolo viena nuo kitos. Štai koks
vaizdas buvo Didžiojo skilimo išvakarėse:

Rytų bažnyčia

Vakarų bažnyčia

1.Cezarepapizmas.
Nei
vyskupai,
nei
Konstantinopolio patriarchas niekada neturėjo
tokios
valdžios
kaip
Romos
vyskupas.
Pasaulietinės valdžios viršenybė.

1. Papacezarizmas. Vis labiau stiprėjanti Romos
vyskupo (popiežiaus) valdžia, konkuruojanti su
pasaulietine valdžia.

2. Doktrininis vystymasis sustingo po Visuotinio
Bažnyčios Chalkedono susirinkimo 451 m.
3. Skelbė, kad Šv. Dvasia išeina tik iš Tėvo.
4. Koncentravosi į teologiją; liturgijoje įsigalėjo
graikų kalba.
5. Velykos – Nisano mėnesio 14 dieną (bet kurią
savaitės dieną).

2. Teologiškai
susirinkimo.

progresavo

ir

po

Chalkedono

3. Skelbė, kad Šv. Dvasia išeina iš Tėvo ir Sūnaus.
4. Koncentravosi į bažnytinę ir pasaulietinę politiką;
liturgijoje vartojo lotynų kalbą.
5. Velykos – sekmadienį po Nisano mėnesio 14
dienos.
6. Garbinami ir paveikslai, ir statulos.

6. Garbinami tik paveikslai (ikonos).
7. Komunijoje – nerauginta duona.
7. Komunijoje – tik rauginta duona.
8. Į Bažnyčią žiūrima kaip į mistinį Kristaus kūną,
atnaujinamą per Šventąją Dvasią.
9. Kiekvienas vienuolynas visiškai priklausomas
nuo bažnyčios
10. Celibatas taikomas tik vienuoliams
aukštesniojo rango dvasininkams.
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8. Bažnyčiai suteikta teisinės institucijos tvarka ir
forma; ap. Petras laikomas Bažnyčios įkūrėju ir
pirmuoju popiežiumi.
9. Vienuolijose daugiau įvairovės. Kūrėsi atskiros
vienuoliškos kongregacijos, pavaldžios katalikų
bažnyčiai, bet turėjusios daug savarankiškumo.

ir
10. Palaipsniui einama prie visiems dvasininkams
privalomo celibato.

Bet tikriausiai svarbiausia oficialaus skilimo priežastis buvo nesutarimas dėl pirmenybės ir valdžios
tarp Konstantinopolio ir Romos hierarchų. XI a. pradžioje popiežiaus institucija išgyveno nuosmukį.
1024 metais popiežius Jonas XIX, norėdamas pataisyti padėtį, buvo pasiruošęs už pinigus pripažinti
Konstantinopolio patriarcho, kuris vadinosi visuotiniu patriarchu, viršenybę. Bet šis ketinimas sukėlė
pasipiktinimo audrą Vakarų bažnyčioje, ir derybos su Rytų bažnyčia buvo nutrauktos.
1053 m. antivakarietiškas Konstantinopolio patriarchas Mykolas Keluarijus Konstantinopolyje uždarė
keletą lotynų apeigų vienuolynų ir bažnyčių, kurios buvo skirtos pirkliams ir kitiems svetimšaliams iš
Vakarų. Taip pat patriarchas pradėjo platinti raštą, kuriame kaltino Romos bažnyčią dėl tikėjimo
klaidų.
Įtampai augant 1054 m. popiežius Leonas IX, turėdamas viltį kaip nors susitarti, pasiuntė į
Konstantinopolį delegaciją, vadovaujamą kardinolo Rimberto. Tačiau delegatams nepasisekė rasti
bendros kalbos su patriarchu, o šis vengė kontakto su popiežiaus pasiuntiniais. Pagaliau Romos
pasiuntinių kantrybė trūko. Liepos 16 dieną delegacija prieš pamaldas įėjo į šv. Sofijos katedrą ir ant
altoriaus padėjo raštą, kuriame buvo surašytas prakeikimas patriarchui Mykolui ir jo bendratikiams.
Delegacija tuoj pat išskubėjo į Romą. Po kelių dienų skubiai buvo sušauktas Bizantijos vyskupų
pasitarimas, kuriame buvo paskelbtas prakeikimas Romos bažnyčiai ir jos vadovams. Šie abipusiai
prakeikimai nebuvo atšaukti iki pat XX amžiaus.
Galima sakyti, kad 1054-ieji metai yra Didžiojo Bažnyčios skilimo proceso pabaiga.
(Tęsinys kitame numeryje)
Albertas Latužis √

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

Ar atleidžiam e?
…Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Evangelija pagal Matą 6,12
Kuo galima „išmatuoti“ krikščionio dvasinę brandą? Sugebėjimu mylėti, sąžiningai elgtis?
Gal gerumo ar optimizmo laipsniu? Be abejonės, visi šie bruožai krikščioniui būtini, tačiau
Dievas nori, kad savyje išsiugdytume ir tokias savybes, kurios mums iš prigimties
nebūdingos. Lengva būti geram ir maloniam, kai viskas klostosi sklandžiai. Bet kai tau
sąmoningai daro bloga, kai apkalba arba kitaip išveda iš kantrybės, tada reikia tikrai
didžiulių pastangų, kad susitvardytum ir nugalėtum tokį, atrodo, natūralų norą atkeršyti.
Būtent tokiomis akimirkomis Dievas ir formuoja mumyse naujus bruožus – sugebėjimą
atleisti, atsikratyti kerštingų minčių ir netgi už bloga atsilyginti geru. Šios savybės krikščionio
sieloje gimsta skausmingai, per sunkią vidinę kovą su savo įžeista savimeile. Ir tik su Dievo
pagalba išeiname iš šios kovos kaip nugalėtojai. Nes Jis primena mums, kiek daug atleista
mums patiems – atleista dėlei Kristaus aukos už mus.
Kartą įžymus britų evangelistas Džonas Veslis keliavo drauge su generolu. Šis buvo labai
supykęs ant vieno savo karininko, kuris kažkuo prasikalto. Veslis bandė užtarti prasikaltusį, ir
pats pavaldinys nedrąsiai prašė atleidimo. Bet generolas buvo nepermaldaujamas:
„Niekada neatleisiu!“ Veslis pažiūrėjo rūsčiam generolui tiesiai į akis ir ištarė: „Tada belieka
tikėtis, sere, kad jūs pats niekada nenusidėsite!“
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Pagalvokime, kas būtų, jeigu Dievas atleistų mums tik tiek, kiek mes sugebame atleisti
kitiems! Todėl kaskart, kai tarsime žodžius „ir atleisk mums mūsų kaltes“, prisiminkime, jog
mums bus atleista tik su viena sąlyga: jeigu ir mes atleisime savo kaltininkams.
(Iš „Our Daily Bread“)
-------------------------

Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius
Birželio 1-7 meldžiamės už:
Egipto baptistų konvenciją...
asociacijų sąjungą
Bendruomenių skaičius:
Bendras narių skaičius:
Prezidentas:
Viceprezidentas:

Bahreino

evangelikų

krikščionių-baptistų

19
2 250
Samuel Dawood
Philimon Azer

...ir Pirmąją Bahreino baptistų bažnyčią
Pastorius:
Rev.Dr. Majdi A.G. Abdelsaid
Birželio 8-14 meldžiamės už:
Suomijos (suomiškai kalbančių) baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius:
14
Bendras narių skaičius:
691
Prezidentas:
Jari Portaankorva
Birželio 15-21 meldžiamės už:
Suomijos švedų baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius:
Bendras narių skaičius:
Prezidentas:
Generalinis sekretorius:

17
1 162
Davi Knispel
Peter Sjöblom

Birželio 22-28 meldžiamės už:
Italijos krikščionių evangelikų baptistų sąjungą....
Bendruomenių skaičius:
120
Bendras narių skaičius:
5 309
Prezidentas:
Raffaele Volpe
...ir Maltos evangelikų baptistų bažnyčią
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.
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