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„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: 
Stovykla „Kelias-2007“ 

EBF maldos kalendorius 
  

Stovykla  „Kelias-2007“  
  
    Jau tradicija tapusi stovyklos „Kelias“ data įpareigoja pradėti apmąstymus ir dėl šių metų vasaros stovyklos. Iki 
liepos pirmos savaitės liko 5 mėnesiai, o tai, kaip žinia, mums visiems užsiėmusiems ir įsitraukusiems į įvairią 
veiklą nėra taip jau daug. Netruks prabėgti laikas ir turėsime išskirtinę galimybę susitikti. Taigi kviečiame mąstyti, 
diskutuoti, pasidalinti savo mintimis ir konkrečiais pasiūlymais dėl artėjančios stovyklos koncepcijos, vietos, 
organizatorių. √  
  

 Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius   

    Sausio 1 - 7 meldėmės už: 
  
    Armėnijos evangelikų krikščionių baptistų sąjungą 
    
    Bendruomenių skaičius:                                                     137 
    Bendras narių skaičius:                                                   3 815 
    Prezidentas:                                               Rubik Pahlevanyan    
    Generalinis sekretorius:                               Asatur Nahapetyan    
     
    Sausio 8 - 14 už:  
  
    EBF jaunimo ir vaikų komitetą 
  
    Sausio 15 - 21 už: 
  
    Maltos evangelikų baptistų bažnyčią ir ... 
  
    Bažnyčios narių skaičius:                                                   80 
    Pastorius:                                                       Edwin Caruana 
  
    ... Bagdado baptistų bažnyčią     
  
    Sausio 22 - 28 melskimės už: 
  
    Austrijos baptistų sąjungą 
  
    Bendruomenių skaičius:                                                      22 
    Bendras narių skaičius:                                                  1 349 
    Prezidentas:                                                      Anita Ivanovits    
    Generalinis sekretorius:                                        Walter Klimt  
  
    Sausio 29 - vasario 4 už: 
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    Didžiosios Britanijos baptistų sąjungą 
  
    Bendruomenių skaičius:                                                  2 007 
    Bendras narių skaičius:                                               138 305 
    Prezidentas:                                                      Kate Coleman    
    Generalinis sekretorius:                                Jonathan Edwards 
  
    Vasario 5 - 11 už:  
  
    Baltarusijos evangelikų krikščionių baptistų sąjungą 
  
    Bendruomenių skaičius:                                                     315 
    Bendras narių skaičius:                                                 14 000 
    Prezidentas:                                                 Nikolay Sinkovets    
    Generalinis sekretorius:                                      Victor Krutsko 
  
    Vasario 12 - 18 už: 
  
    Libano evangelikų baptistų konvenciją 
  
    Bendruomenių skaičius:                                                      27 
    Bendras narių skaičius:                                                  2 000 
    Prezidentas:                                                   Samuel Kharrat    
    Generalinis sekretorius:                                     Charles Costa  
  
    Vasario 19 - 25 už: 
  
    Estijos laisvųjų evangelikų ir baptistų bažnyčių sąjungą 
  
    Bendruomenių skaičius:                                                       82 
    Bendras narių skaičius:                                                   5 952 
    Prezidentas:                                                     Joosep Tammo    
    Generalinis sekretorius:                                        Ruudi Leinus  
  
    Vasario 26 - kovo 4 už: 
  
    Čekijos baptistų sąjungą 
  
    Bendruomenių skaičius:                                                       36 
    Bendras narių skaičius:                                                    2 351 
    Prezidentas:                                                     Vladislav Donat    
    Generalinis sekretorius:                                             Jan Titera 
  
    Kovo 5 - 11 už: 
  
    Latvijos baptistų sąjungą 
  
    Bendruomenių skaičius:                                                       86 
    Bendras narių skaičius:                                                   6 680 
    Prezidentas:                                                     Peteris Sprogis    
     
    Kovo 12 - 18 už: 
  
    Bosnijos ir Hercegovinos baptistų sąjungą ir ... 
  
    Bendruomenių skaičius:                                                      15 
    Bendras narių skaičius:                                                     300 
    Prezidentas:                                             Theodor Raychynets    
    Generalinis sekretorius:                               Tomislav Dobutovic    
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    ... Makedonijos krikščionių baptistų sąjungą 
  
    Bendruomenių skaičius:                                                        2 
    Bendras narių skaičius:                                                      100 
    Prezidentas:                                                     Ivan Grozdanov    
     
    Kovo 19 - 25 už: 
  
    Tadžikistano evangelikų krikščionių baptistų sąjungą 
  
    Bendruomenių skaičius:                                                       14 
    Bendras narių skaičius:                                                      350 
    Prezidentas:                                                    Alexandr Vervai    
    Generalinis sekretorius:                             Rashid Shamsi-zade 
  
    Kovo 26 - baladžio 1 už: 
  
    Bulgarijos baptistų sąjungą 
  
    Bendruomenių skaičius:                                                     107 
    Bendras narių skaičius:                                                   5 150 
    Prezidentas:                                          Vasil Vangelov Vasilev    
    Generalinis sekretorius:                        Teodor Blagoev Oprenov     
  
    EBF maldos kalendorių bei išsamesnę informaciją apie maldos poreikius galite rasti Europos Baptistų 
Federacijos internetiniame puslapyje: http://www.ebf.org. √  
  

  
* 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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