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Tiesos Draugas Ekstra Nr. 25 

LEBBS naujienos  
2006 gruodžio 1  

  
„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: 
Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenei - 165 

EBF maldos kalendorius 
  

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenei - 165 
Algimantas Baranauskas, Klaipėdos EBB      
  
    Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčioje visas spalio mėnuo buvo pašvęstas paminėti 165 bažnyčios įkūrimo 
ir 155 pastato įšventinimo metines. Tai žvilgsnis į praeitį, į garbingą praeitį. Per vargus, kančias ir širdingas 
maldas pirmieji mūsų broliai ir seserys sugebėjo palikti palikimą. Daug priekaištų buvo iš valdžios ir žmonių, ne 
kartą buvo išdaužyti langai. Dievo malonė lėmė, kad net per didįjį Klaipėdos gaisrą pastatas išliko sveikas, 
svetingai atvėręs duris nukentėjusiems. Atviros durys ir dabar. Valia kiekvienam užeiti.  
  
    Pirmąjį sekmadienį apsilankė svečias iš Anglijos Peteris Crookas. Nuoširdžiai pasveikino, pasakė pamokslą. 
Buvo švenčiama Viešpaties Vakarienė.  
  
    Antrąjį sekmadienį lietuvių ir rusų grupės šventėme kartu. Atvyko svečiai iš Užavos (Latvija) – Martos ir Egilo 
Ozoliniu šeima su savo šeimos orkestru. Malonu buvo klausytis muzikos ir giesmių. Labai patiko violončelės 
švelnus balsas, smuiko rauda, fleitų ir saksofono garsai džiugino širdis. Prisiminė Dovydo 150 psalmė: „Šlovinkite 
Viešpatį …“ Finale nuskambėjusi improvizuota giesmė „Jeruzale, Jeruzale“ graudino iki ašarų. Pamokslininkas iš 
Užavos E.Ozolinš pasakė sveikinimo žodžius. Pirmieji Užavos bendruomenėje įtikėję broliai buvo pakrikštyti 
Klaipėdoje. E.Ozolinš palinkėjo būti tvirtais Viešpaties malonėje ir nepamiršti tarpusavio bendravimo.  
    Antrąjį sekmadienį buvo švenčiama ir Padėkos šventė. Buvo suneštos dovanos – tai, ką ši mūsų neįprasta 
vasarėlė užaugino. Vaišinomės duona, medumi, obuoliais, kava ir arbata – visi pasisotino. Buvo malonu matyti 
besišypsančius veidus ir norą vienas kitam patarnauti.  
  



    

 
           Svečias E.Ozolinš perduoda sveikinimo žodžius                                           Bendra šventės nuotrauka 
  
    Trečiąjį sekmadienį su mumis buvo svečias iš Prahos seminarijos brolis Parušas Paruševas, kuris visus 
pasveikino ir pasakė nuoširdų pamokslą. Trečią sekmadienį, kaip įprasta, Klaipėdos bendruomenės lietuvių grupė 
renkasi antrame aukšte bendram valgiui ir bendravimui, vyksta diskusijos, taip pat sveikinami tą mėnesį gimusieji. 
Ir šį kartą buvo labai malonu. 
  
    Ketvirtą sekmadienį mus pasveikinti atėjo Klaipėdos evangelikų liuteronų kunigas Reincholdas Moras. Buvo 
malonu išgirsti, kad jo gyvenimo kelio pasirinkimui daug prisidėjo mūsų bažnyčia ir jos choras. (Dar ir dabar tenka 
išgirsti, kad klausant baptistų choro giedojimo, už širdies griebdavę.) R.Moras palinkėjo vienybės, būti tvirtais, 
siekti tikslo.  
Tą sekmadienį mūsų jaunimas paruošė keletą giesmių, kurios nuskambėjo naujoviškai ir labai gražiai. Džiugu, 
kad pasitarnaujame, kas kuo galime.  
  
    Penktąjį sekmadienį mus aplankė „Išganymo Armijos Lietuvoje” vadovė kapitonė Susanne Kettler-Riutkenen, 
visus pasveikino žodžiais iš Mt 16,15-18.  
  
    Nepajutome, kaip prabėgo jubiliejinis mėnuo. Patyrėme daug džiaugsmo, daug pasimokėme. Svarbu jausti ir 
žinoti, kad Viešpats mūsų nepalieka. Palaima ateina tik per Jį. √ 
  

Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius  

    Lapkričio 6 - 12 buvome kviečiami melstis už: 
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    Olandijos baptistų sąjungą ir ... 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                      84 
    Bendras narių skaičius:                                                 11 500 
    Prezidentas:                                                    Jannes Hofman  
    Generalinis sekretorius:                                      Eduard Groen 
  
    ... Lenkijos baptistų sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                      79  
    Bendras narių skaičius:                                                  4 700 
    Prezidentas:                                                  Andrzej Seweryn  
    Generalinis sekretorius:                                    Leszek Wakula 
  
    Lapkričio 13 - 19 už: 
  
    Moldovos krikščionių evangelikų baptistų sąjungą ir ...  
    
    Bendruomenių skaičius:                                                   400 
    Bendras narių skaičius:                                               21 100 
    Prezidentas:                                                 Valeriu Ghiletchi  
    Generalinis sekretorius:                                           Ion Miron 
  
    ... Makedonijos krikščionių baptistų sąjungą 
  
    Bendruomenių skaičius:                                                      2 
    Bendras narių skaičius:                                                     70 
  
    Lapkričio 20 - 26 už: 
  
    Rumunijos baptistų sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                1 722  
    Bendras narių skaičius:                                               98 672 
    Prezidentas:                                                        Paul Negrut  
    Generalinis sekretorius:                                    Onisim Mladin 
  
    Lapkričio 27 - gruodžio 3 melskimės už: 
  
    brolišką Slovakijos baptistų sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                      20 
    Bendras narių skaičius:                                                  1 970 
    Prezidentas:                                                      Tomas Kriska  
    Viceprezidentas:                                               Tomas Valchar √ 
  

  
*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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