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      Tiesos Draugas Ekstra Nr. 21 
LEBBS naujienos  
2006 rugpjūčio 5  

  
„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: 
Apie LEBBS vasaros stovyklą Žemaitkiemyje 

EBF Vykdomojo komiteto pareiškimas dėl krizės Artimuosiuose Rytuose 
EBF maldos kalendorius 

  
LEBBS vasaros stovykla Kelias-2006 
LEBBS informacija 
     
    Liepos pirmą pilną savaitę Žemaitkiemyje (Šilutės raj.) vyko LEBBS vasaros stovykla. Stovykloje dalyvavo apie 
50 jaunesnių ir vyresnių stovyklautojų. Prabėgus jau beveik mėnesiui po stovyklos, štai keletas įspūdžių, 
prisiminimų:  
  
    Virginija (Mažeikiai): stovykla buvo kitokia negu anksčiau. Šiltesnė, draugiškesnė. Buvo tokia, kokios ir norėjosi. 
Į stovyklos veiklą ir gyvenimą buvo įtraukti visi dalyviai. Labiausiai įstrigo, kad draugiškesni ir artimesni 
santykiai mezgėsi jau nuo pat pradžių. Patiko, kad stovyklautojai buvo atsakingi ne tik už savo pasirodymą, bet ir 
už bendrų vakarų užėmimą bei pravedimą.  
  
    Ieva Marija (Kretinga/Klaipėda): patiko ir įsiminė naktinis žygis. Ėjome tamsiu mišku. Buvo šiurpu, bet ir 
smagu. Patiko ir visa kita veikla; pusryčiai, pietūs, vakarienė; patiko maudytis. 
  
    Romanas (Kaunas): šiais metais buvo neįprasta stovykla, nes, skirtingai nei praeitose stovyklose, šioje 
stovykloje nebuvo vadovų, visi buvo lygūs. Stovykla buvo kaip giminių suvažiavimas, buvo puikiai suplanuotas 
laikas bei suteikta galimybė pasireikšti kiekvienam. Paugdantys pamokslai atgaivino pirmąja meile Dievui. Ir dar – 
buvo labai skanus maistas, o svarbiausia - buvo galima pakartoti.  
  
    Julia (Klaipėda): patiko, kad susibičiuliavome, artimiau susipažinome su kitų bendruomenių jaunimu. 
Stengiamės ir po stovyklos neprarasti to ryšio.  
  
    Nadia (Visaginas): viskas labai patiko! Ypač patiko tie, kurie neatsisakydavo padėti virtuvėje ir kitur . 
Ypatingai įsiminė dvi šiaulietės merginos. 
  



        

  
                        Vakare prie laužo ...                                                                      Mažieji stovyklos dalyviai √ 
  

Europos Baptistų Federacijos (EBF) Vykdomojo komiteto pareiškimas dėl krizės 
Artimuosiuose Rytuose 
Informaciją atsiuntė Lina Andronovienė  
     
    Europos Baptistų Federacijos (EBF) Vykdomojo komiteto pareiškimas dėl krizės Artimuosiuose 
Rytuose 
  
    EBF Vykdomasis komitetas su liūdesiu stebi besitęsiančius karinius veiksmus Izraelyje, Palestinoje ir Libane. 
  
    EBF Vykdomasis komitetas: 
  
    Užtikrina mūsų brolius ir seseris baptistų bendruomenėse Libane, Palestinoje bei Izraelyje, jog esame 
susirūpinę dėl susidariusios situacijos ir meldžiamės už juos visus bei remiame jų pastangas pagelbėti 
netekusiems namų ir pabėgėliams; 
  
    vienareikšmiškai smerkia visas terorizmo formas, įskaitant kurstomą “Hizbollah” kovotojų; 
  
    išreiškia susirūpinimą dėl tokio didelio skaičiaus nekaltų civilių žūties ir gilų nusivylimą dėl neproporcingo 
Izraelio armijos jėgos panaudojimo siekiant sutramdyti “Hizbollah”, dėl kurio žuvo daug nekaltų Libano civilių 
gyventojų ir nukentėjo Libano valstybės infrastuktūra; 
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    prisijungia prie Jungtinių Tautų Generalinio sekretoriaus, Europos Sąjungos bei kitų organizacijų kvietimo 
nedelsiant nutraukti karo veiksmus, bei meldžiasi už teisingą ir tvirtą taiką visoms tautoms bei susitarimu 
pasiektas paliaubas; 
  
    ragina Europos Sąjungą padėti Libanui atstatyti šalies infrastruktūrą – kelius, tiltus, Beiruto oro uostą bei 
komunikacijas, – Izraelio karinių pajėgų sugriautą paskutinio antpuolio metu. 
  
    Praha, 2006 m. liepos 26 d. √ 
  

Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius  

    Birželio 19 - 25 buvome kviečiami melstis už: 
  
    Italijos baptistų sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                       111 
    Bendras narių skaičius:                                                     4 849 
    Prezidentas:                                                            Anna Maffei  
    Viceprezidentas:                                          Salvatore Rapisarda 
  
    Birželio 26 - liepos 2 už: 
  
    Gruzijos evangelikų baptistų sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                       75  
    Bendras narių skaičius:                                                   5 085  
    Vyskupas:                                              Malkhaz Songulashvili 
    Generalinis sekretorius:                             Merab Gaprindashvili 
  
    Liepos 3 - 9 už: 
  
    Belgijos baptistų sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                       31  
    Bendras narių skaičius:                                                   1 100  
    Generalinis sekretorius:                               Samuel Verhaeghe 
  
    Liepos 10 - 16 už: 
  
    Norvegijos baptistų sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                       71  
    Bendras narių skaičius:                                                   4 920  
    Pirmininkas:                                                          Jan Saethre 
    Generalinis sekretorius:                                   Magnar Maeland 
  
    Liepos 17 - 23 už: 
  
    Danijos baptistų sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                       50  
    Bendras narių skaičius:                                                   5 054  
    Pirmininkas:                                                     Finn S. Basnov 
    Generalinis sekretorius:                                         Jan Kornholt 
  
    Liepos 24 - 30 už: 
  
    Tarptautinę baptistų konvenciją (IBC) 
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    Bendruomenių skaičius:                                                       67  
    Bendras narių skaičius:                                                   5 400  
    Pirmininkas:                                                        Doyle Searcy 
    Generalinis sekretorius:                                       Jimmy Martin 
  
  
    Liepos 31 - rugpjūčio 6 melskimės už: 
  
    Albanijos baptistų sąjungą ir ... 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                       5 
    Bendras narių skaičius:                                                     250 
    Pirmininkas:                                                    Ardian Mazreku 
    Administratorė:                                                   Mairi McBain 
    
    ... Maltos evangelikų baptistų bažnyčią 
    
    Bendruomenės narių skaičius:                                             80  
    Pastorius:                                                       Edwin Caruana √ 
  

  
*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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