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     Tiesos Draugas Ekstra Nr. 20 
LEBBS naujienos  
2006 birželio 16  

  
„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: 
Vilniaus NTBB informacija ir maldos prašymas 

Apie LEBBS Biblijos mokyklos seminarą Ylakiuose 
EBF maldos kalendorius 

  
Vilniaus NTBB informacija 
Arnoldas Matijošius, Vilniaus NTBB 
  
    Vilniaus Naujojo Testamento baptistų bendruomenė dėkoja Dievui už artėjančią vaikų stovyklą, kuri vyks 
birželio pabaigoje Lazdijų rajone prie ežero. Prašome melstis už gerą orą ir už gerus vaikų ir vadovų santykius. 
Gyvensime palapinėse, maistą gaminsime ant laužo... √ 
  

LEBBS Biblijos mokyklos seminaras Ylakiuose 
LEBBS/NEBIM informacija  
  
    Birželio 9-10 dienomis beveik visi nebimiečiai, o ir laisvi klausytojai susirinkome vienoje mažesnių mūsų 
bendruomenių – Ylakiuose. Biblijos mokyklos seminaras šioje, nuo įkūrimo skaičiuojančioje jau daugiau nei 100 
metų, bendruomenėje vyko pirmą kartą. Seminaro metu džiaugėmės vienas kito bendryste, šiltu ylakiškių 
priėmimu (ačiū jiems ir mažeikiškiams už rūpestį!), pagaliau vasarišku oru ir Senuoju Testamentu. Seminarą 
„Įvadas į Senąjį Testamentą II“ pravedė ir savo įžvalgomis dalijosi prancūzas misionierius iš Bulgarijos Joel 
Chiron. Išvykome su troškimu dar labiau pažinti Dievo kelius, būti juose ir liudyti juos, su namų darbų 
užduotimis bei viltimi susitikti jau rugpjūčio mėnesį.  
  



    

 
                    Seminaro metu...                                               Seminaro dėstytojas Joel Chiron ir Raimonda :) 
  
    P.S. NEBIM studentai, kurie norėtų įsigyti CD-R su seminaro įrašais mp3 formatu, gali kreiptis į Arnoldą 
Matijošių (Vilniaus NTBB) el.pašto adresu: amati@one.lt √ 
  

Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius  

    Gegužės 29 - birželio 4 buvome kviečiami melstis už: 
  
    Serbijos ir Juodkalnijos evangelikų krikščionių-baptistų sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                       14 
    Bendras narių skaičius:                                                      685 
    Prezidentas:                                                        Cedo Ralelvic 
    Generalinis sekretorius:                                      Dragisa Armus 
  
    Birželio 5 - 11 už: 
  
    Egipto baptistų sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                       13  
    Bendras narių skaičius:                                                   1 300  
    Prezidentas:                                       Wahba Gayeed Beshara 
    Viceprezidentas:                                              Ra'fat Shokralla 
  
    Birželio 12 - 18 melskimės už: 
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    Suomijos baptistų sąjungą ir ... 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                      11 
    Bendras narių skaičius:                                                     692 
    Pirmininkas:                                                 Jari Portaankorva 
    
    ... Suomijos švediškai kalbančių baptistų bendruomenių sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                      19  
    Bendras narių skaičius:                                                  1 290  
    Prezidentas:                                                     Erik Liljestrom  
    Generalinis sekretorius:                               Nils Erik Vikstrom √ 
  

  
*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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