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Tiesos Draugas Ekstra Nr. 14 
LEBBS naujienos  

2006 kovo 3 
  

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

Šiame numeryje: 
NEBIM seminaras Šiauliuose 

Tavo gyvybės syvai... 
EBF maldos kalendorius 

  
NEBIM seminaras Šiauliuose 
  
    Vasario 24-25 dienomis nebimiečiai studentai, o taip pat ir laisvi klausytojai suvažiavome į Šiaulius, o tiksliau į 
Šiaulių „Samariją“, kuri tą savaitgalį visus mus maloniai sutiko ir išlydėjo. Susitikome, kad kalbėtume ir 
pasimokytume. Seminaro tema – „Kalbėjimo menas ir pamokslavimas“, tema, neatsiejama nuo mūsų 
bendruomenių gyvenimo, nes visiems tenka prie to „prisiliesti“, vieniems pamokslaujant, kitiems klausantis ir 
suprantant. Nenuilstanti  NEBIM dėstytojų komanda: Lina ir Linas Andronovai bei Henrikas Žukauskas padėjo 
mums kalbėtis ir mokytis.  
  
    O štai keletą trumpų įspūdžių jau po seminaro sugrįžus namo: 
  
    Alfredas (Vilnius): 
    Įspūdžių daugybė! Į pora sakinių neįmanoma sutalpinti. Begalo naudingi dalykai, jie – visiškai naudotini mūsų 
bendruomenėse. Savo bendruomenėje jau kalbėjome apie tai, diskutavome. Kaip bendruomenė prie tokių dalykų 
ėjome ilgai. Yra minčių, kaip dar labiau perteikti tuos dalykus bendruomenės ištyrimui.  Tai labai naudinga ir 
bendruomenių sąjungai.  
  
    Solvita (Ylakiai): 
    Seminaras man atvėrė gilesnį supratimą apie tai, kas yra pamokslavimas. Iš tiesų reikalinga Dievo išmintis ir 
vedimas, kad pamokslaujant ne mokytume, o leistume patiems klausytojams prieiti tos išvados, prie kurios juos 
vedame. √ 
  



        

     
  

Tavo gyvybės syvai... 
Raimonda Baliutavičiūtė, Klaipėdos EBB 
  
                           Išėjimo 32,1-14; Psalmė 106 
  
Tavo gyvybės syvai 
tokie brangūs 
ir artimi… 
Bet kaip juos sunku apčiuopti 
ir išlaukt, 
kai atrodo – toli 
pažįstamo Dievo artybė, 
ir kelio aiškaus 
nematyt, 
kai nežinia apglėbus,  
o auksas –  
prie kūno 
arti. 
  
Noris surast Aaroną, 
jį paslaugos  
paprašyt –  
Atidėt abejones į šoną 
ir ateitį aiškią matyt. 
Juk nelengva  
gyvent užsimerkus, 
pasikliaut 
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vien girdėtu žodžiu, 
kai Mozė negrįžta nuo kalno 
keturiasdešimt dienų! 
  
Juk žinai mus!.. 
Juk tu mus pažįsti –  
mes rūstybės Tavo 
verti. 
Bet ne tam juk vedei  
iš Egipto… 
Ir ne tam juk 
globojai kely. 
  
  
Gelbėk mus, Dieve, 
nuo mūsų 
ir surink  
iš visų tautų 
Tavajam vardui dėkoti 
ir didžiuotis 
Tavu šventumu –  
Nes meilė Tava 
nesibaigia, 
Nes malonės Dievas esi, 
Nes sudeginęs 
aukso veršį 
Tu į savo artumą 
            kvieti. 

2005-10-15 √ 

Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius   

    Vasario 27 - kovo 5 melskimės už: 
  
    Čekijos baptistų sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                       33 
    Bendras narių skaičius:                                                   2 318 
    Prezidentas:                                                     Vladislav Donat 
    Generalinis sekretorius:                                             Jan Titera 
  
    * Už dvasinį Sąjungos atsinaujinimą  
    * Už naują pastorių ir misionierių mokymosi koncepciją/supratimą 
    * Už tvirtesnę mokinystę 
    * Už naujų bažnyčių kūrimą √ 
  

  
*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 
Vytauto 38a, 92127 Klaipėda 
Tel.: 46-314474 
El.paštas: office@baptist.lt  
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Mūsų sąskaita: 
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga 
Įmonės kodas: 9207769 
SEB Vilniaus bankas, 
Banko kodas: 70440 
Sąskaitos nr. LT79 7044 0600 0415 1925 
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