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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: 
 

 Ką rašė “Tiesos Draugas” prieš daugelį metų 
 

Įspūdžiai  iš NEBIM seminaro 
 

Skelbimas apie Ylakių bendruomenės šventę 
 

Mūsų tikėjimo istorijos eskizai. Bažnyčia XI amžiuje. II dalis 
 

EBF maldos kalendorius 
 

*** 
 

Ką rašė “Tiesos Draugas” prieš daugelį metų 
 

Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos metinis suvažiavimas įvyko š. m. birželio 9 -
11 d. Priekulėje, Klaipėdos krašte. Pirmąją Sekminių dieną po pietų atvykusieji atstovai ir svečiai 
dalyvavo gražioje krikšto šventėje. Br. Inkenas savo pamoksle aiškiai ir suprantamai išdėstė 
bibliško krikšto reikšmę. Po to br. J. Valys, dar taręs nuoširdų žodį, panardino devynias, 
daugiausia jaunas, sielas krikšto vandenyje. Po to sekė pakrikštytųjų įvedimas į surinkimą ir 
Viešpaties kančių atminimo Vakarienė. Buvo juntama Viešpaties artybė. 

Antrą dieną priešpiet buvo graži suvažiavimo šventė. Tarp kitų kalbėjo ir daugeliui pažįstamas 
br. daktaras Lewis iš Paryžiaus. Girdėjome gerų pamokinimų. Poškų bendruomenės choras 
darniai giedojo.  

Po šventės stengėmės pasikalbėti, susipažinti, tvirtinti draugiškumo saitus. Jaunieji broliai ir 
sesutės susirinko atskiroje patalpoje pasitarti apie jaunimo darbą. Visi suprato, kad reikia 
daugiau organizuotis, kad bendromis jėgomis būtų galima daugiau nuveikti.  

Popiet buvo jaunimo šventė su prakalbomis ir giesmėmis. Šventę baigėme nuoširdžiomis 
maldomis prašydami, kad Viešpats suteiktų Europos tautoms daugiau vienybės ir pašalintų karo 
pavojų. 

Trečioji suvažiavimo diena buvo paskirta pasitarimams apie darbą. Iš visų pranešimų girdėjome, 
kad Viešpats praėjusiais darbo metais stebuklingai padėjo. Darbas pamažu auga. Netrūko ir 
sunkumų, bet Viešpats mato savo vaikų norą bei ištikimybę ir padeda.  

(„Tiesos draugas“ 1935 m. Nr. 7-8) 
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------------------------- 
 

Įspūdžiai))iš)NEBIM)seminaro)
)

Prieš& savaitę,& birželio& 20& d.,& Sąjungos& lyderiai&
Klaipėdos& evangelikų& baptistų& bendruomenės&
patalpose&susirinko&į&NEBIM&(Neakivaizdinės&Biblijos&
mokyklos)& seminarą.& Šią& vasarą& Lietuvoje& vėl&
sulaukėme&svečių& iš&mūsų&draugų&Britanijoje,& todėl&
seminare& taip& pat& dalyvavo& 5& žmonių& delegacija& iš&
Šiaurės& Anglijos& baptistų& asociacijos& (NBA).& 2015&
metų& komandoje& du& broliai& buvo& koledžų,&
rengiančių& pastorius,& studentai.& Šį& seminarą&

paskyrėme&misijos& temai:& juk&misija& yra& tai,& kas&mums& pavesta& Viešpaties,& ir& apie& ką&mes&
būtinai&turėsime&Jam&atsiskaityti.&Seminarą&moderavo&Klaipėdos&bažnyčios&presbiterė&Sandra&
Daktaraitė.& Pagrindinis& pranešėjas& buvo& NBA& regioninis& pastorius,& atsakingą& už& bažnyčių&
įgalinimą&misijai,&Polas&Revilas,&o&kitą&dalį&seminaro&kalbėjome&patys,&apie&tai,&kokias&misijos&
formas&naudojame&Lietuvoje.&&

Polas& ir& jo&draugai&pasakojo&apie&skirtingas& įvairių&
bažnyčių&patirtis.&Misija&turi&savo&kontekstą,&į&kurį&
būtina& atsižvelgti.& Kai& vyrauja& sekuliarizmas,&
lankančiųjų& bažnyčias& skaičius& mažėja& absoliučiai&
visose& pagrindinėse& krikščionybės& kryptyse&
(konfesijose).& Bilio& Gremo& stiliaus& stadioninės&
evangelizacijos& nėra& veiksmingos,& bent& jau&
Lietuvoje& tai& patyrėme& patys.& Todėl& ieškoma&
individualaus& santykio,& tam& tikro& intymumo,& kai&
kalbamės&su&“nebažnytiniais”&žmonėmis.&Štai&anglai&pasakojo,&kad&vienos&bažnyčios&stengiasi&
maldos& namuose& arba& kavinėse& surengti& pietus& šeimoms& penktadienio& vakarą,& kadangi&
sekuliarūs&žmonės&sekmadieniais&eina&į&prekybos&centrus:&taip&mezgasi&&pažintys,&griaunami&
barjerai& ir& stereotipai;& kitose& bažnyčios& einama&melstis& į& prekybos& centrus& ir,& gavus& Dievo&
apreiškimą,& kuriame& jiems& pranešama& apie& konkrečius& būsimo& pašnekovo& faktinius&
duomenis&(amžių,&lytį,&maldos&poreikius),&ieškoma&tokio&žmogaus&minioje&ir&su&juo&kalbama.&
Iš&pirmo&žvilgsnio&charizminė&patirtis.&Tačiau&ir&mes,&tikėdami&neribotu&Šv.&Dvasios&veikimu,&
taip&pat&esame&charizminės&bažnyčios,&ar&ne?&Jaunimą&bandoma&pasiekti&einant& į&mokyklas&
pabendrauti,& taip& pat& po&pamokų& jie& gali& ateiti& į& bažnyčios& rengiamus&dienos& centrus& arba&
Atostogų&Biblijos&stovyklas&(angl.&Vacation&Bible&Camp).&Galima&daryti& išvadą,&kad&Didžiosio&
Britanijos& baptistai& nenuleidžia& rankų& ir& pasitiki& Viešpačiu,& ieško& naujų& būtų& pasiekti&
kaimynus,&draugus&bei&pažįstamus&Gerąja&Naujiena.&

O&kaip&Lietuvoje?&Po&skanių&pietų&mes&irgi&pasidalinome&mintimis&ir&svajonėmis&apie&jaunimo&
darbą&bei&apie&bažnyčios& identiteto&skleidimą&(Albertas&Latužis,&Ylakiai),&apie&Maisto&banką&
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kaip& socialinės& pagalbos& misiją& varguoliams& (brolis& Aleksandras& iš& Kauno& bendruomenės),&
apie&asmeninį&liudijimą&„Gyvosios&bibliotekos“&(šių&eilučių&autorius)&formatu.&&

Seminaras&buvo&laikas&ir&vieta&kartu&skaityti&Raštą&ir&dalintis&įžvalgomis&apie&pirmąsias&(Jėzaus&
laikų)&misijas& ir& apie&Didžiojo& Pavedimo& turinį.& Tikimės,& kad&misija& įgaus& naujų& sparnų& tiek&
Lietuvoje,&tiek&Anglijoje.&Ir&lauksime&naujų&seminarų.&

Arnoldas)Matijošius,)Vilniaus)Naujojo)testamento)baptistų)bendruomenė√)

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

Ylakių)bendruomenės)šventė)

Liepos&12&d.&11&val.&Ylakių&ev.&baptistų&bendruomenė&švenčia&metinę&šventę&ir&dėkoja&Dievui&
už&110&savo&istorijos&metų.&&

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

 
Krikščionybė XI amžiuje. II dalis. 

 

1054 metais įvykęs oficialus Bažnyčios 
skilimas nubrėžė aiškią ribą, atskyrusią 
Rytų ir Vakarų bažnyčias ir nulėmusią 
skirtingus šių bažnyčių istorinius kelius. 

Bažnyčia Vakaruose 

Didžiojo skilimo metu mirė popiežius 
Leonas IX. Po jo beveik porą dešimtmečių 
katalikų bažnyčią valdė popiežiai Viktoras 
II, Steponas X ir Benediktas X.  Tačiau 
faktiškai visa valdžia buvo įtakingo 
kardinolo Hildebranto rankose. Po 
germanų-romėnų imperatoriaus Henriko III 
mirties sostas atiteko šešiamečiui Henrikui 
IV, bet vietoje jo valstybę valdė jo motina 
Agnesė. Tačiau svarbesni valstybės 
reikalai pasiliko Hildebranto valdžioje. Jis 
pasiekė, kad būtų pakeista popiežiaus 
paskyrimo tvarka: kad popiežius būtų 
renkamas tik kardinolų kolegijoje ir niekas 
negalėtų į šį postą paskirti savo kandidato.  

Pagaliau 1073 m. popiežiumi buvo 
išrinktas pats Hildebrantas, pasirinkęs 
Grigaliaus VII vardą. Iki tapimo popiežiumi  
jis kalbėjo, kad popiežiaus dvasinė ir 
pasaulietinė imperatoriaus valdžia yra 
tarsi dvi žmogaus akys, abi reikalingos ir 

lygios tarpusavyje. Bet tapęs popiežiumi 
jis aiškino, kad popiežius – tarsi saulė, o 
imperatorius – tik mėnulis. Grigaliaus VII 
pasipūtimas sparčiai augo, ir jis pradėjo 
teigti, kad kaip kardinolų kolegijos 
išrinktasis jis yra įgalintas vienasmeniškai 
skelbti bažnyčiai reikalingus potvarkius ir 
naujus įstatymus. Jis aiškino, jog dėka 
pirmojo popiežiaus – apaštalo Petro – 
šventumo kiekvienas popiežius tampa 
šventas ir tikėjimo dalykuose neklysta.  
Grigalius VII pradėjo net reikalauti, kad 
audiencijos metu vyskupai bučiuotų jo 
kojas. Jis vis dar savo rankose laikė ir 
imperijos pasaulietinę valdžią, bet 
paaugęs Henrikas IV norėjo valstybės 
reikalus tvarkyti savarankiškai. Tačiau 
popiežius manė kitaip ir nenorėjo 
atsisakyti įtakos pasaulietinei valdžiai. 
Jam valdant, konfliktas su pasaulietinės 
valdžios struktūromis perėjo į atvirą kovą. 
1075 m. popiežius paskelbė dvasininkų 
galios dekretą – Dictatus papae, kuriuo 
popiežiaus valdžia buvo paskelbta 
absoliučia. Buvo uždraustos dvasininkų 
vedybos, taip pat ir bet kokios tuomet 
išsikerojusios simonijos apraiškos, t. y. 
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bažnytinių rangų, pareigų ir privilegijų 
pirkimas bei pardavimas.  

Visi pasauliečiai turėjo paklusti popiežiui, 
ir jis galėjo nušalinti net imperatorius ar 
karalius.  Grigalius VII taip ir padarė – 
maištaujantį imperatorių Henriką IV 
atskyrė nuo bažnyčios. Šis savo ruožtu 
paskelbė, kad pats  Grigalius VII yra 
pašalintas iš „apaštalų sosto“. Visuomenė 
susiskaldė, nes vieni buvo popiežiaus 
pusėje, kiti – imperatoriaus. 1076 m. 
įtampa dar labiau paaštrėjo ir prasidėjo 
kruvinos kovos, užsitęsusios keletą metų. 
Suirutės metu Henrikas IV sušaukė 1080 
m. sau palankių vyskupų susirinkimą, 
kurio metu Grigalius VII buvo paskelbtas 
apsėstu piktos dvasios ir atskirtas nuo 
bažnyčios. Buvo išrinktas naujas 
popiežius, pasivadinęs Klemensu III. Abu 
popiežiai siuntinėjo vienas kitam 
prakeikimus. Klemensas III, pasak 
Annuario Pontificio, mūsų laikų oficialaus 
Vatikano leidinio, yra laikomas vienu iš 37 
antipopiežių, t. y. neteisėtai išrinktų. 

Kryžiaus žygiai 

XI a. viduryje Palestina atsidūrė turkų 
valdžioje. Jie buvo mažiau išsilavinę negu 
ankstesni užkariautojai arabai, bet 
karingesni ir agresyvesni už juos. Jie buvo 
taip pat mažiau tolerantiški krikščionims, 
apiplėšdavo arba net žudydavo 
Šventosios žemės piligrimus. Pirmasis 
kryžiaus žygis buvo suorganizuotas 1096 
m. Impulsą šiam žygiui davė stačiatikių 
vienuolis iš Jeruzalės Petras. Apiplyšęs, 
basas, jodamas ant asilo jis keliavo po 
turkų užimtus kraštus ir garsiai skaitė 
Jeruzalės patriarcho pranešimą apie 
apgailėtiną Šventosios žemės krikščionių 
padėtį. Prie patriarcho laiško jis pridėdavo 
ir neva gautą iš dangaus asmenišką 
laišką. Petras apsilankė ir Romoje, kur, 
nepaisant nutrūkusių abiejų bažnyčių 

santykių, kreipėsi į popiežių Urboną II 
maldaudamas pagalbos Rytų 
krikščionims. Popiežius jau kurį laiką 
stebėjo įvykius Rytuose ir galvojo, kaip 
išnaudoti susidariusią padėtį suvienijant 
Rytų ir Vakarų bažnyčias. Vienuolio Petro 
prašymas jį paskatino veikti. 1095 m. 
Romoje buvo sušauktas skaitlingas 
Vakarų bažnyčios atstovų susirinkimas. 
Jame dalyvavo ir Bizantijos imperatoriaus 
atsiųsti pasiuntiniai, kurie susirinkime 
kalbėjo apie turkų ketinimus išnaikinti 
visus krikščionis. Tai padarė įspūdį, ir 
buvo priimtas sprendimas organizuoti 
kryžiaus žygį. Žygio dalyviai turėjo prie 
savo drabužio prisisiūti kryžiaus ženklą. 
Pats popiežius palaimino tokį sprendimą 
skelbdamas nuodėmių atleidimą visiems 
žygio dalyviams, o tiems, kurie žus, – 
kankinio vainiką. Šio kryžiaus žygio siekis 
buvo išvaduoti iš netikėlių Jeruzalę ir 
Kristaus kapą, o žygio šūkis – „Tokia 
Dievo valia!“ Buvo sutelkta daugiau negu 
12 000 žmonių minia, kurios dvasią kėlė 
dviejų vienuolių karšti pamokslai. Tačiau 
toje minioje buvo tik aštuoni riteriai. 
Blogas žygio organizavimas privertė 
dalyvius badauti ir pakeliui plėšikauti, kol, 
nepasiekę tikslo, Mažojoje Azijoje jie buvo 
visiškai sutriuškinti. 

Po poros metų buvo surengtas kitas žygis 
iš Prancūzijos, Italijos ir kitų kraštų 
gyventojų, kuriems 1099 m. pasisekė 
užimti Jeruzalę. Manoma, kad buvo 
išžudyta apie 70 000 musulmonų. Žydai 
suvaryti į sinagogą ir sudeginti. Kryžiuočiai 
įkūrė Jeruzalės karalystę, kuri egzistavo 
iki 1118 m., be to, buvo įkurta Antiochijos 
kunigaikštystė ir Edesos grafystė. Šiose 
teritorijose Vakarų bažnyčia įkūrė lotynų 
patriarchatą ir lotynų apeigų vyskupijas. 
Suskilusios bažnyčios susivienijimas 
neįvyko, bet Romos bažnyčiai pasisekė 
kuriam laikui įsitvirtinti Artimųjų Rytų 
regione.  

(Tęsinys kitame numeryje) 

Albertas Latužis √ 
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------------------------- 
 
Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius 
  
Birželio 29 – liepos 5 meldžiamės už: 
 
Gruzijos evangelikų baptistų Bažnyčią 
Bendruomenių skaičius:   72 
Bendras narių skaičius:   5 17 
Arkivyskupas:    Merab Gaprindashvili 
 
 
Liepos 6 – 12 meldžiamės už: 
 
Belgijos baptistų sąjungą 
Bendruomenių skaičius:   23 
Generalinis sekretorius:   Samuel Verhaeghe 
 
 
Liepos 13 – 19 meldžiamės už: 
 
Norvegijos baptistų sąjungą 
Bendruomenių skaičius:   97 
Bendras narių skaičius:   6 380 
Prezidentas:     Per Overgaard 
Generalinis sekretorius:   Terje Aadne 
 
 
Liepos 20 – 26 meldžiamės už: 
 
Danijos baptistų sąjungą  
Bendruomenių skaičius:   54 
Bendras narių skaičius:   5 389 
Prezidentas:     Bent Hylleberg 
Generalinė sekretorė:   Lone Moller-Hansen 
 
 
Liepos 27 – rugpjūčio 2 meldžiamės už: 
 
Tarptautinę baptistų konvenciją 
Bendruomenių skaičius:   74 
Bendras narių skaičius:   5 900 
Prezidentas:     Erik Nielsen 
Generalinis sekretorius:   Jimmy Martin 
 
 
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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