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  Tiesos Draugas Ekstra Nr. 16 
LEBBS naujienos  

2006 kovo 30 
  

„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: 
„Jūs esate...“ arba Kauno EKB bendruomenės šventė 

Išlaisvinti trys likę įkaitais paimti Krikščionių Taikdarių Grupių nariai 
Baptistai iš Kazachstano palieka Pasaulio baptistų aljansą ir Europos baptistų federaciją 

EBF maldos kalendorius 
  

„Jūs esate...“ arba Kauno EKB bendruomenės šventė 
Tarasas Sereda, Kauno EKBB 
http://kaunoekbb.visiems.lt 
  
    Kauno EKB maldos namuose kovo 19 dieną vyko bendruomenės šventė. 
    Dar prieš mėnesį kiekvienas bendruomenės narys gavo asmeninį pakvietimą sudalyvauti 130-ųjų 
bendruomenės metinių paminėjime. Taip, šiais metais sukanka toks garbingas bendruomenės 
atsiradimo jubiliejus (1876-2006)! 
    Ši data tapo puikia proga prisiminti, kuo būti Viešpats pašaukė tikinčiųjų bendruomenę,  tai atspindėjo ir 
šventės tema „Jūs esate...“ Kiekvienas brolis bei sesuo galėjo prisidėti prie šventės. Pasidalinę į 3-4 žmonių 
grupeles, jie ruošė pasirodymus ir paraginimus. Tema įkvėpe tolimesniem pamąstymams – (Jūs esate..) „Žemės 
druska“, „Pasaulio šviesa“, „Vynmedžio šakelės“, „Pašaukti šventumui“, „Skelbėjai“, „Nuotaka“ ir t.t. 
    Kiekvienas žmogus, įžengęs į maldos namus šventinį rytą, gavo po stiklinaitę vandens, mat taip viena iš 
grupelių priminė, jog net pats mažiausias darbas yra vertingas Viešpaties akyse. Šventinių pamaldų metu buvo 
prisiminta visų 130 metų bendruomenės istorija, pamokslas skelbė, jog mes, būdami bendruomene, esame 
„Tiesos ramstis“, o vaidinimai rodė, jog esame „Pasaulio šviesa“ ir „Meilės nešėjai“. 
    Po pamaldų buvo sustatyti stalai, pilni suneštų vaišių ir šventė tęsėsi toliau. Čia buvo papasakoti įdomūs faktai 
bei statistiniai duomenys apie bendruomenę ir jos gyvenimą, grupelės deminstravo savo namų darbus, vaizdžiai 
rodydamos, kuo būti esame pašaukti. Dievas kiekvieną mūsų yra sukūręs ypatingą, tad kiekvienas 
bendruomenės narys buvo tam tikru būdu apdovanotas. Pabrėždami savo, kaip šakelių priklausomybę Didžiajam 
Vynmedžiui, nariai kabino vynuogių kekes su savo vardais ant didelio salėje pastatyto medžio. Taip pat vyko 
viktorina, kurios metu broliai bei sesės galėjo išbandyti savo Biblijos žinias. 
    Tądien ilgai nenutilo giesmės, eilėraščiai, vaidinimai, paraginimai bei priminimai, kurie sutartinai liudijo mūsų 
ypatingą Dievo vaikų pašaukimą. 
    Nenoriai skirstydamiesi, tikintieji nešėsi savo širdyse Viešpaties kvietimo prisiminimą bei pasiryžimą būti 
Viešpaties išskirtine tauta. √ 
  

Išlaisvinti trys likę įkaitais paimti taikdariai 
Atsiuntė Lina Andronovienė 
     



    Išlaisvinti trys likę įkaitais paimti Krikščionių taikdarių grupių nariai.   
    Šįkart „TD Ekstra“ skaitytojams šį įvykį nušviečia arabų žinių agentūra „Al Jazeera“: 
  
    Trys vakariečiai taikdariai, keturis mėnesius laikyti įkaitais Irake, buvo išvaduoti praėjus dviem savaitėms po to, 
kai pagrobėjai nužudė ketvirtąjį įkaitą – amerikietį Tomą Foxą.  
    Krikščionių taikdarių grupės nariai kanadiečiai 32 metų Harmeetas Soodenas ir 41 metų Jimas Loney's bei 74 
metų britas Normanas Kemberis praėjusį ketvirtadienį buvo išvaduoti jungtinės JAV bei britų operacijos metu 
kaimo vietovėje į šiaurę nuo Bagdado, - pranešė Irako vidaus reikalų ministerija.  
     Daugas Pritchardas, vienas Krikščionių taikdarių grupių vadovų, pranešė, jog operacijos metu nebuvo paleista 
nė vieno šūvio. „Mūsų džiaugsmas šiandien karčiai saldus, - sakė Pritchardas, - nes su mumis nėra Tomo.“ Jis 
sakė, jog įkaitai „žinojo, kad vienintelė jų apsauga buvo Dievo ir jų bendradarbių Irake bei visame pasaulyje 
meilės jėga“, o dėl šalyje tvyrančio chaoso kaltino užsienio kariuomenės veiksmus. 
  
    Iš Normano Kemberio pareiškimo, perduoto žiniasklaidos priemonėms sugrįžus: 
  
    „Iš tiesų jūs imate interviu ne iš to žmogaus, iš kurio reikėtų. Jums reikėtų kalbinti paprastus Irako žmones, tiek 
daug kentėjusius daugelį metų ir vis dar tebesitikinčius sulaukti stabilios ir teisingos visuomenės. 
    Kita žmonių grupė, kurios nenorėčiau, kad pamirštume, – tai Irake žuvusių arba sužeistų britų karių giminės. 
Nors aš nemanau, jog ilgalaikė taika pasiekiama karu, tačiau dėkoju už drąsą tiems, kurie prisidėjo prie mano 
išlaisvinimo. 
    Taip pat dėkoju visoms tikėjimo bendruomenėms, kurios prašė mano paleidimo ir meldėsi už mus.“ √ 
  

Baptistai iš Kazachstano palieka EBF ir BWA 
Pagal pranešimą EBF tinklapyje paruošė Arnoldas Matijošius 
  
    Kazachstano baptistų sąjunga pareiškė paliekanti tiek pasaulinį baptistų aljansą, tiek regioninį (europinį) 
baptistų susivienijimą (federaciją). Toks pareiškimas padarytas per Pasaulio baptistų aljanso vykdomojo komiteto 
posėdžius Falls Church miestelyje netoli Vašingtono, JAV.  Pasisakydamas šiuo klausimu, Europos baptistų 
federacijos generalinis sekretorius anglas Tony’is Peck’as, gyvenantis Prahoje, pareiškė apgailestaująs dėl tokio 
sprendimo: „Broliai ir seserys Kazachstane susirūpinę šventumu krikščionio gyvenime. Jie mano, jog kai kurių kitų 
į Aljansą įeinančių sąjungų gyvenime nėra kovojama su nuodėme. Nemanau, kad taip yra iš tikrųjų, tačiau šiuo 
metu jie tuo neabejotinai įsitikinę.“ Kazachstano sąjunga nesutinka su naujomis charizminėmis pamaldų vedimo 
tradicijomis, su moterų skyrimu pastorėmis. EBF nereikalauja, kad sąjungos-narės turėtų vieną ar kitą poziciją 
šiais klausimais, tačiau ragina kartu bendrauti įvarių įsitikinimų ir skirtingų Šv. Rašto interpretavimo tradicijų 
besilaikančias sąjungas. Minėti nesutarimai su broliais iš Kazachstano tapo diskusijų tema susitikimuose su 
broliais Kirgizijoje vasario mėnesį. Tačiau svečiai nesugebėjo įtikinti kritikų, kad Pasaulinis aljansas ir Europos 
federacija nenustatinėja doktrininių standartų savo narėms-sąjungoms. „Mes nesame bažnyčia. Mes esame 
įvairių bažnyčių sąjungų draugija.“ Šis skilimas tęsiasi pastaruosius 12 metų. Peck’as taip pat pažymėjo, kad 
Kirgizijos baptistai išreiškė panašius kaip kazachai nuogastavimus, tačiau nesiėmė jokių formalių veiksmų. 
Baptistų sąjunga Kazachstane jungia 289 bendruomenes, kuriose yra daugiau kaip 10 000 narių, o Kirgizijos 
sąjunga – 84 bendruomenes  ir 3 100 narių.  
  
Klaus Rösler, 15 March 2006 
http://www.ebf.org/articles/display-article.php?article=51&cat=home&lang=eng √ 

Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius  

    Kovo 27 - balandžio 2 melskimės už: 
  
    Bulgarijos baptistų sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                       75 
    Bendras narių skaičius:                                                    4 500 
    Prezidentas:                                                Vassil V. Vangelov 
    Generalinis sekretorius:                                Teodor B. Oprenov √ 
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*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  
  
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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