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  Tiesos Draugas Ekstra Nr. 17 

LEBBS naujienos  
2006 balandžio 20 

  
„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: 
Naujienos iš bendruomenių 

EBF maldos kalendorius 
  

Naujienos iš kitų bendruomenių... 
Arnoldas Matijošius, Vilniaus NTBB 
     
    Balandžio 8 d. teko sudalyvauti seminare „Kas yra baptizmas ir baptistai“, kuris vyko Visagino baptistų 
bendruomenėje jos iniciatyva. Pranešėjais buvo pakviesti Albertas Latužis ir Vladas Sereda. Jie pasakojo apie 
baptistų istoriją: pirmasis daugiau apie Vakarų Europos anabaptistų ir baptistų atsiradimą, o antrasis – apie 
Ukrainos ir Rusijos baptizmo kelią. Temos plačios, daug klausimų, todėl užtrukome visą šeštadienio dieną ir 
išvykome tik 18 val. Seminaras sąmoningai skirtas bendruomenės narių diskusijoms. Šiek tiek palietėme ir 
santykių su kitokiomis (ne baptistų, atskirai nuo mūsų veikiančių baptistų ir kt.) bažnyčiomis klausimą, Europos 
baptistų federacijos, Pasaulinio baptistų aljanso nūdienos aktualijas (pvz. moterų pamokslininkių klausimą). Buvo 
juntama, kad tai aktualu tiek pranešėjams, tiek vietos bendruomenei. Dalyvavo beveik visi visaginiečiai –
bendruomenės nariai, iš Kauno Šančių bendruomenės atvyko dar du broliai.  
    Pastorius Vladimiras su žmona visus svečius iš kitų bendruomenių maloniai priėmė ir maitino. Visaginiečių 
pastatas ir teritorija aplink jį gerai įrengti, visur tvarka, maldos namuose daug vietos įvairiai veiklai. Jie žadėjo 
visus savo draugus pakviesti į gegužės mėnesį vyksiančias pastato pašventinimo metinių iškilmes. 
  
    Balandžio 16 d. aplankiau Panevėžio „Jėzaus Kristaus“ baptistų bendruomenę. Šventines pamaldas pravedė 
jos pastorius, šiuo metu besikeliantis į naują bendruomenę Vilniuje, Audrius Sinkevičius. Į Nevėžio gatvėje 
esančius erdvius maldos namus vėlyvą rytmetį susirinko apie 30 tikinčiųjų. Po pamaldų visi buvo pakviesti 
pasivaišinti į didelį rūsį, įrengtą po pamaldų salėmis. Sutikau ir buvusių „nebimiečių“ (klaipėdiečių), dabar 
„Didesnės malonės“ bažnyčios uostamiestyje narių. Panevėžio bendruomenė prašo visų jos draugų palaikyti juos 
maldoje, jiems ieškant Dievo valios ir renkant naują pastorių.  √ 

Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius  

    Balandžio 3 - 9 kviečiami buvome melstis už: 
  
    Kroatijos baptistų sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                       50 



    Bendras narių skaičius:                                                    2 000 
    Prezidentas:                                                         Toma Magda 
    Generalinis sekretorius:                                           Zeljko Mraz  
  
    Balandžio 10 - 16 už: 
  
    Jordanijos baptistų sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                       20 
    Bendras narių skaičius:                                                    2 000 
    Prezidentas:                                                    Nabeeh Abbassi 
    Generalinis sekretorius:                                     Kamal Mansour 
  
    Balandžio 17 - 23 melskimės už: 
  
    Švedijos laisvųjų evangeliškų bažnyčių sąjungą INTERACT 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                     330 
    Bendras narių skaičius:                                                  30 000 
    Prezidentas:                                                         Stefan Svärd 
    Generalinis sekretorius:                                   Lennarth Hambre √ 
  

  
*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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