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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 
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Velykoms artinantis 
 

Kai tenka susidurti su kažkuo, kas mums nauja, nepažįstama, tuomet daug ko 
nesuprantame ir ieškome paaiškinimų, arba klausiame tų, kurie tuos dalykus 
supranta. Kartais išgirstame ir ne visai mums patinkantį atsakymą: „Ir ko tu čia 
nesupranti? Juk viskas aiškiai instrukcijoje parašyta, perskaityk atidžiai ir sužinosi“. 
Turbūt dar dažniau patys stebimės kitais žmonėmis, kodėl jie ko nors nežino, ar 
nesupranta, tačiau ir patys suprasdami dažnai nemokame kitiems paaiškinti.  

Mums skaitant Bibliją ‒ mūsų Šventąjį Raštą ‒ neretai pasitaiko, kad ir laikydami save 
subrendusiais krikščionimis, vis dar randame mums nesuprantamų vietų, o dar 
dažniau stebimės, kaip Jėzaus mokiniai, vaikščiodami kartu su Jėzumi ir Jo 
klausydamiesi, labai daug ko nesuprato. Mes Klaipėdoje antradienio vakarais dabar 
skaitome Evangeliją pagal Joną ir pastaruoju metu kažkaip „užkliuvome“ už kelių 
atvejų, kai yra parašyta, jog mokiniai ar 
mokinės padarė ką nors dėl Jėzaus 
nesuprasdami, ką iš tikrųjų daro. Jie darė tai 
arba paklusdami Jėzui, arba labai Jį 
mylėdami. Lozoriaus sesuo Marija Betanijoje 
pas juos viešinčiam Jėzui patepė kvapniu, 
labia brangiu aliejumi kojas ir nušluostė jas 
savo plaukais, o Jėzus pasakė, kad ji tai padarė 
Jo laidotuvėms, bet nei ji pati, nei Jėzaus 
mokiniai tada nieko nesuprato, ką tai reiškia.  
Jėzaus mokiniai, jo paprašyti, atvedė jam 
asiliuką, užklojo ant jo savo drabužius, užsodino 
Jėzų ir džiūgaudami kartu su daugybe žmonių 
keliavo į Jeruzalę mojuodami palmių 
šakomis ir giedodami, bet evangelijos autorius sako, jog mokiniai tik po to suprato, 
ką jie padarė, kai Jėzus buvo prikeltas ir išaukštintas, nes taip apie Jėzų buvo 
pranašavę Senojo Testamento pranašai.  

Dar tikriau jie viską suprato tik po Sekminių, kai jiems tai priminė ir apreiškė Šventoji 
Dvasia. Ir net po to jiems dar reikėjo daug ką suprasti vis sulaukiant naujų Dvasios 
priminimų ir apreiškimų.  

Mes džiaugiamės, kad visa tai Naujajame Testamente yra užrašyta dėl mūsų. Galbūt 
neretai manome, jog dabar jau viską galime suprasti ir žinoti – nebesame tokie 
nenuovokūs, kaip Jėzaus laikų žmonės. Bet ar todėl esame išmanesni tikėjimo 
dalykuose? Ar todėl, jog gerai pažįstame ir suprantame Šventąjį Raštą, mokame 
sėkmingiau ir suprantamiau paaiškinti jį kitiems, kurie to Rašto visai nepažįsta? Ar 
mokame paskelbti Evangeliją nieko apie ją negirdėjusiems, ar jos nesupratusiems? 
Pagaliau, ar aiškiname ir pasakojame tikrai pačius svarbiausius dalykus, o ne tai, ką 
žmonės turėtų daryti, ko nedaryti, kuo mes skiriamės nuo kitų krikščionių, ar kuo 
kitos religijos blogesnės už krikščionybę? 

Vaclav	Sokol.	Iš	serijos	“Dvylika	
paveikslų	Evangelijai”	
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Laukiame Velykų, kurias švenčia tuo pačiu metu žydai (vadindami tą šventę Pascha ‒ 
Išėjimu) ir dauguma krikščionių (dalis krikščionių švenčia pagal kitokį, senąjį 
kalendorių). Mes ‒ krikščionys ‒ švenčiame Jėzaus Kristaus Prisikėlimą trečiąją dieną 
po Jo mirties ant kryžiaus ir palaidojimo. Daug žmonių ne tik pasaulyje, bet ir 
Lietuvoje švenčia Velykas, nes „visi jas švenčia“, o ne todėl, kad supranta, ką ta 
šventė reiškia. 

Apaštalas Petras rašo įtikėjusiems Jėzų Kristų po Jo prisikėlimo, vadinasi ir mums: 
„Jūs mylite Jį, nors ir nesate Jo matę, tikėdami Jį, nors ir neregėdami, džiūgaujate 
neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu, nes žinotės gausią savo tikėjimo siekinį ‒ 
sielų išganymą“ (1 Petro 1,8-9). Apaštalas Paulius patvirtina: „O dabar, išvaduoti iš 
nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, jūs turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigtį ‒ 
amžinąjį gyvenimą“.  

Ar tikrai tikime ir džiūgaujame, ar tikrai dėkojame už tas nepaprastas dovanas, kurias 
galime gauti tik dėl Jėzaus mirties ir prisikėlimo?  

Nors ne viską suprantame, kas vyksta, nors ne visada sulaukiame savo liudijimo ir 
gerų darbų rezultatų, esame raginami ir padrąsinami: „...džiaukitės, tobulinkitės, 
vienas kitą guoskite, būkite vieningi, taikiai gyvenkite, ir meilės bei ramybės Dievas 
bus su jumis“ (2 Kor 13,11). 

 

Ruta Inkenaitė, Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė√ 
 
 

-------------------------  
 
 
...Kaskart Velykų prasmę iš naujo atrandu, 
sulaukus Viešpaties pavasario. 
Man prisiminti Jėzaus kančią visados graudu, 
bet suprantu – Jis mano, tavo nešulį kalčių  
sau užsidėjo ant pečių ir prisikėlęs nugalėjo 
mirtį, 
kad žemiškos kelionės naktimis šviesa lydėtų, 
kad tau ir man netektų pragaišties patirti 
ir amžinos vilties žiedai žydėtų ir žydėtų! 
 
(Romualda Adomaitytė-Chabarina) √ 
 
 
 
-------------------------

 
  

Vaclav	Sokol.	Iš	serijos	“Dvylika	
paveikslų	Evangelijai”	
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Ką rašė „Tiesos draugas“ pieš 80 metų 
 

KUR LAIMĖ? 

Ji nėra netikėjime. Volteras buvo tipiškiausias netikintysis. Jis 
rašo: „Bevelyčiau, kad niekad nebūčiau gimęs“. 
Ji nėra gyvenimo linksmybėse. Lordas Byronas gyveno 
linksmiausiai. Jis rašo: „Aš įgijau tik sugedimą, skudurus ir vargą.“ 
Ji nėra piniguose. J. Gould, vienas Amerikos milijonierių, kuriam 
netrūko pinigų, mirdamas sakė: „Aš jaučiu, kad esu nelaimingiausias 
žmogus pasaulyje.“ 
Ji nėra garbėje. Lordas Beaconsfieldas, kuris savo amžiaus gale 
tapo garbės laurais apvainikuotas, sakė: „Jaunystė yra klaida, vyro 
amžius – kovos laikas, senatvė – apgailestavimas ir skausmas.“ 
Ji nėra galybėje ir valdžioje. Aleksandras Makedonietis, 
užkariavęs savo laikų žinomą pasaulį, verkė savo palapinėje: „Nebėra 
pasaulio, kurį aš galėčiau užkariauti.“ 
Visa tai apibendrina Saliamono nuosprendis: „Visa yra tuštybė ir 
vėjo graibstymas.“ (Mok 2,17) 

Kurgi tada laimė randama? Jėzus sako: „Aš vėl jus matysiu; tuomet 
jūsų širdis džiaugsis, ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų neatims.“ (Jono 
16,22) 

Ir Jo sekėjų atsiliepimuose apie gyvenimo prasmę skamba gilaus 
pasitenkinimo ir drąsaus pasitikėjimo gaida – laimės gaida. Ap. 
Povilas, vienas iš stropiausių Jo sekėjų, darbo įkarštyje sušunka: 
„Pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą, siekiu 
laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje.“ (Fil 
3,13-14)  O gyvenimo pabaigoje jis sako: „Aš kovojau gerą kovą, 
pabaigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Gale man atidėtas teisybės 
vainikas, kurį duos man aną dieną Viešpats, teisusis Teisėjas.“ (2 Tim 
4,7-8) 

Tad kur laimė? Atsakymas trumpas: laimė yra tiktai Kristuje.  

 
„Tiesos draugas“, 1937/4√ 
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-------------------------  
 
 

Mieli istorijos mylėtojai, 
 
Atsiprašome, kad šįkart negalėjome įdėti “Krikščionybės istorijos” 
straipsnių tęsinio. Tikimės vėl jus juo pradžiuginti ateinančiame 
numeryje! 
 

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

Velykinis Europos baptistų federacijos sveikinimas 

 
Brangūs broliai ir seserys Kristuje, 
 
Šiemet mūsų bažnyčios ir Rytuose, ir Vakaruose Velykas švenčia tą pačią dieną, 
primindamos apie mūsų vienybę tikėjime Prisikėlusiu Kristumi. Šiuo sveikinimu noriu 
palinkėti mūsų Europos baptistų federacijos šeimai prisikėlusio Kristaus džiaugsmo. 
 
Bet pirmiausia keliaujame per Didžiosios savaitės įvykius, vedančius į Velykų dieną. 
Jei šiuo metu būtumėte Jeruzalėje, galėtumėte apeiti stacijas, esančias Via 
Dolorosoje – Kančios kelyje. Galėtumėte prisiminti vienišą Jėzaus kelionę po  
Golgotos kryžiumi. Šią savaitę taip pat prisimename Jėzaus sekėjus, kurie vis dar 
vaikščioja kryžiaus keliais, ir yra persekiojami ir mūsų regione, ypač Artimuosiuose 
Rytuose bei Centrinėje Azijoje. 
 
Praėjusią savaitę kartu su vienu broliu pirmą kartą lankėmės Irake. Šią nuotrauką 
padariau krikščionių kaime, kuris tik prieš šešis mėnesius buvo išlaisvintas iš 
ISIS/”Daesh” okupacijos. Kuomet 2014 metais pasirodė “Daesh”, visi gyventojai 
(99% jų – katalikai) kaimą skubiai paliko. Su kai kuriais jų susitikome pabėgėlių 
stovykloje, kurioje jie dabar glaudžiasi. 

 
Apžiūrėjome griuvėsius didžiulių bažnyčių, kurios 
buvo užpultos, išniekintos ir sudegintos. Krikščionių 
bendruomenės Ninevės lygumoje savo šaknis gali 
atsekti beveik iki pat Kristaus laikų. Vienu metu jų 
buvo apie 1,5 milijono, tačiau dėl nuo 2003 metų 
besitesiančių persekiojimų ir žudynių jų dabar likę 
mažiau nei 250000. Jų miestai ir kaimeliai dabar 
laisvi nuo “Daesh” kontrolės, tačiau daugelis 
pabėgėlių vis dar bijo grįžti – o gal kils nauja 
persekiojimų banga. 
 
Šioje nuotraukoje – vienos iš tų griautų bažnyčių 
bokštas. Lai šios Didžiosios savaitės ir Velykų metu 
jis simbolizuoja mūsų maldas už visus, kurie siekia 
sekti Jėzų Kristų persekiojimų ir net pačios mirties 

grėsmės akivaizdoje. Eidami nuo vienos bažnyčios griuvėsių prie kitų, susijaudinę 
prisiminėme Jėzaus šauksmą nuo kryžiaus, kuris tikriausiai yra ir daugelio mūsų 
brolių ir seserų Artimuosiuose Rytuose šauksmas. "Mano Dieve, mano Dieve, kodėl 
mane apleidai ....?" 
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Bet kažkokiu stebuklingu būdu, kryžius bokšto viršuje vis dar stovi. Tegu jis 
simbolizuoja mūsų įsitikinimą, jog mirtis ir sunaikinimas niekuomet netars paskutinio 
žodžio. Didžiojo Penktadienio kančia veda į Velykų dienos džiaugsmą; mirtis 
pasiduoda naujam gyvenimui. 
 
Irake išvydome ir vilties daigus, dygstančius tarp religija besidangstančio 
nežmoniškumo ir smurto. Susitikome su dviem baptistų pastoriais – Ara, kuris 
darbuojasi Bagdade, ir Sabri, dirbančiu Erbilio mieste. Abu yra gabūs, pasišventę 
vadovai, drąsiai skelbiantys Velykų žinią ir naują gyvenimą Kristuje. Ir jų bažnyčios 
šią žinią iš meilės neša visiems pabėgėliams, rūpindamiesi ir jų praktiniais, ir 
dvasiniai poreikiais. 
 
Irako krikščionys iš tiesų yra “Velykų žmonės, gyvenantys Didžiojo Penktadienio 
pasaulyje. " Jie žino, kad apaštalo Pauliaus (Fil 3, 10) žodžiai atspindi tikrovę: 
“Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai 
kaip jis numirti.” 
 
Kristus prisikėlė! Jis tikrai prisikėlė! Aleliuja! 
 
 
Su malonės ir ramybės linkėjimais, 
 
Tony Peck 
Europos baptistų federacijos Generalinis sekretorius √ 
 

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

Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius 
  
Kovo 27 – balandžio 2 meldėmės už: 
Tadžikistano evangelikų krikščionių baptistų bažnyčių sąjungą. . . 

Bendruomenių skaičius:   23 
Bendras narių skaičius:   420 
Viceprezidentas:    Kamoliddyn Abdullaiev 
Generalinis sekretorius:   Dmitriy Faizidinovich Bazarov 
 
. . .ir Turkmėnistano evangelikų krikščionių baptistų bažnyčių sąjungą 
Pirmininkas:     Vasiliy Korobov 
 
Balandžio 3-9 meldėmės už: 
Bulgarijos baptistų sąjungą 
Bendruomenių skaičius:   128 
Bendras narių skaičius:   5 150 
Prezidentas:     Stoycho Dimitrov Appostolov 
Generalinis sekretorius:   Teodor Blagoev Oprenov 
 

Balandžio 10-16 meldžiamės už: 
Kroatijos baptistų sąjungą 
Bendruomenių skaičius:   48 
Bendras narių skaičius:   2 000 
Prezidentas:     Toma Magda 
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Generalinis sekretorius:   Zeljko Mraz 
 
Balandžio 20-23 meldžiamės už:   
Jordanijos baptistų konvenciją . . . 

Bendruomenių skaičius:   21 
Bendras narių skaičius:   1 200 
Prezidentas:     Rev Dr. Jeries. F. Abu Ghazaleh 
Sekretorius:     Khaldoon S. Karadsheh 
 
. . . ir Sirijos baptistų sąjungą 

Bendruomenių skaičius:   13 
Bendras narių skaičius:   600 
Prezidentas:     Daas Haddad 
 
Balandžio 24-30 meldžiamės už:   
Švedijos evangelišką laisvąją bažnyčią “Interakt” 

Bendruomenių skaičius:   300 
Bendras narių skaičius:   32 500 
Misijos direktorius:    Daniel Norburg 
 
Gegužės 1-7 meldžiamės už:   
Serbijos (Šiaurės) baptistų bažnyčių sąjungą. . .  

Bendruomenių skaičius:   69 
Bendras narių skaičius:   1 983 
Prezidentas:     Zvonko Janecic 
Generalinis sekretorius:   Avram Dega 
 
. . .ir Serbijos (Pietų) evangelikų krikščionių-baptistų bažnyčių sąjungą  

Bendruomenių skaičius:   14 
Bendras narių skaičius:   700 
Prezidentas:     Cedo Ralevic 
Generalinis sekretorius:   Dragisa Armus 
 
 
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. 
 
© Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga 
El.paštas: office@baptist.lt  
 
Mūsų sąskaita: 
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga 
Įmonės kodas: 192077697 
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440 
Sąskaitos nr. LT79 7044 0600 0415 1925 


