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„ Jei laikysit ės mano mokslo, j ūs iš tikro b ūsite mano mokiniai;   

jūs  pažinsite ties ą ir tiesa padarys jus laisvus. “ Jn  8,31-32

  

*Tiesos Draugas Ekstra yra Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių

sąjungos leidinys, platinamas elektroniniu paštu, skirtas apžvelgti mūsų

bendrijos įvykius, naujienas, spausdinti aktualius straipsnius bei esė.*

 

Šiame numeryje:

 

Naujametiniai pamąstymai ir palinkėjimai

Sveikinimai nuo NEBIM ir praėjusių metų apžvalga

Kvietimas prisidėti prie rengiamo Europos baptistų federacijos giesmyno

EBF maldos kalendorius
  

Mieli broliai, seserys, tikėjimo draugai,

Su Naujaisiais Metais Jus! Ruošiausi šį mūsų aplinkraštį išsiųsti pirmosiomis sausio dienomis, o
jos ėmė ir prabėgo, tarsi smėlis pro pirštus…

Taip pat greitai gali prabėgti ir visi šie metai – valanda po valandos, diena po dienos, mėnuo po
mėnesio, žiūrėk – ir nebėra.

Tačiau laikas – labai įdomus dalykas. Iš vienos pusės, atrodytų, jis visuomet vienodas: viena
minutė  visuomet  reiškia  šešiasdešimt  sekundžių,  viena  para  visuomet  turi  tą  patį  skaičių
valandų.  Negailestingas,  kartais  tironu  vadinamas,  laikas  nenumaldomai  ir  ritmiškai  tiksi.
Psalmistas ne veltui meldžia: “Mokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį.”
Tačiau  net  ir  ritmiškai  bėgantį,  laiką  jaučiame nevienodai.  Esama akimirkų,  kurios  į  pasaulį
priverčia  žvelgti  tarytum  į  sulėtintą  filmą.  Esama  laiko,  kuris,  kaip  Klaivo  Liuiso  “Narnijos
kronikose”,  nuneša mus į kitą pasaulį,  kuriame laikas slenka kitaip.  Esama laiko akimirkų  –
ypatingos  Dievo  dovanos  –  kuomet  mūsų  patyrimas  nepavaldus  jokiems  tiksintiems
laikrodžiams.  Kuomet  patiriame  ypatingą  Dievo  artumą,  Dvasios  prisilietimą,  naują,  gyvą
susitikimą su Kristumi. Graikai šiems dviems skirtingiems laiko aspektams apibūdinti turėjo du
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skirtingus žodžius. Chronos – tai nenumaldomai ir tironiškai vienodai tiksintis laikas, niekuomet
nesugrąžinantis į tai, kas buvo, niekuomet ir nepaskubindamas to, ko galbūt taip laukiame. Bet
yra ir kitoks laiko išmatavimas – kairos. Kairos – tai ypatingas metas, toks, koks išaušo Jėzui iš
Nazareto  pradėjus  savo  tarnystę:  “Prisiartino  Dievo  karalystė,  atsiverskite!”  Laikas,  kuomet
mums tampa aišku:  “jeigu ne dabar,  tuomet niekad”. Metas, kuomet kelios akimirkos tampa
vertos visos dienos ar net visų metų.

Štai  tokio  ypatingo meto –  kairos  –  patyrimo ir  noriu  mums  visiems  palinkėti  naujų  metų
pradžioje, kaip ir išminties išmintingai skaičiuoti įprastines savo gyvenimo dienas. Linkiu, kad
laikytume savo širdis atviras ir pastebėtume prie mūsų prisiartinantį ypatingą metą – pokalbį,
kelionę, ar su triukšmu ir nepabaigiamais darbais kovojančią tylumą, galinčią išsiveržti gyvojo
vandens srovėmis.

Ko Jūs labiausiai trokštate šiais metais, ir ko norėtumėte palinkėti sau ir mums visiems? √
Lina Andronovienė

 ------------------------

Europos  baptistų  federacijos  generalinio  sekretoriaus,  past.  Tonio  Pecko  naujametinį
palinkėjimą  (anglų  kalba)  galite rasti  štai  šiuo adresu:  http://ebfgensec.blogspot.cz/2013/01
/new-year-2013.html √
------------------------

Prie  šio  naujienlaiškio  rasite  “prisegtus”  ir  sveikinimus  nuo  mūsų  Neakivaizdinės  Biblijos
mokyklos (NEBIM). Kai kurie iš jūsų  galbūt  jau esate skaitę praėjusių  metų  apžvalgą, tačiau
“prisegame” ją jos dar nemačiusiems. √
------------------------

 KVIETIMAS

Norime pakviesti pasidalinti savo pasiūlymais, kaip savo lietuviškais ištekliais galėtume prisidėti
prie Europos baptistų federacijos rengiamo giesmyno, preliminariai pavadinto “Atneškime savo
dovanas:  Giesmės iš Europos baptistų  bendruomenių”.  Šio leidinio tikslas – surinkti įvairias,
senas  ir  naujas,  giesmes,  gimusias  įvairiose  šalyse.  Rinkinio  giesmės  bus  pateikiamos  ir
originalo, ir anglų kalba, o taip pat, kur esama, ir vertimų į kitas kalbas. Projekto mintis ta, kad
šios giesmės toliau galės būti verčiamos į įvairias kalbas, ir taip praturtinti tiek muzikinį,  tiek
teologinį  bendruomeninių  giesmių  repertuarą.  Jau  turime keletą  giesmių,  išverstų  į  lietuvių
kalbą, tačiau dar trūksta mūsų pačių, Lietuvoje sukurtų giesmių. Gal turite pasiūlymų  ir gerų
minčių? Labai lauktume!

O štai sąlygos:

·                   Giesmės gali būti tiek naujos, tiek senos
·                     Siūlomos giesmės turi būti tinkamos bendruomeniniam giedojimui ir būti jau

giedamos bent vienoje baptistų bendruomenėje.
·            Turi būti nurodyti žodžių ir muzikos autorių vardai (jeigu jie žinomi). Jie nebūtinai turėtų

priklausyti baptistų  bendruomenei,  tačiau  būtinas kiekvieno autoriaus leidimas giesmę
įtrauktiį šį projektą.

·                    Giesmė neturi būti saistoma autorių teisių, arba turi būti duotas aiškus leidimas ją
panaudoti šiame giesmyne.

·                    Būtina pateikti bent melodiją ir akordus. 
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Siūlymus prašome teikti iki kovo 1 dienos . Rašyti Linai, lina@ibts.eu, arba paštu:

Dr Lina Andronovienė
EBF Songbook

Nad Habrovkou 3

16400 Prague

Czech Republic

 

Lauksime! √
----------------------

Europos Baptist ų Federacijos (EBF) maldos kalendorius

    Gruodžio 31- sausio 6 meld ėmės už:

Armėnijos Evangelik ų krikš čioni ų baptist ų sąjung ą
Bendruomenių skaičius:                                                    150

Bendras narių skaičius:                                                   4850

Prezidentas:                                                   Gagik Tarverdyan

Generalinis sekretorius:                                  Asatur Nahapetyan

 

    Sausio 7-13 melskim ės už:

   

Turkijos baptistus...

… ir Bagdado baptist ų bažnyčią Irake

Pastorius:                                             Ara Badalian    

 

     Sausio 14-20 už:

   

EBF Jaunimo ir vaik ų darbo komitet ą, ir šiuo metu vykstan čią jaunimo ir vaik ų
darbuotoj ų konferencij ą Prahoje.
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    Sausio 21-27 už:

   

Austrijos baptist ų sąjung ą
 

Bendruomenių skaičius:                                                    25

Bendras narių skaičius:                                                   1467

Prezidentė:                                                     Anita Ivanovits

Generalinis sekretorius:                                  Walter Klimt

 

    Sausio 28-vasario 3 už:

 

Didžiosios Britanijos baptist ų sąjung ą
 

Bendruomenių skaičius:                                                    2007

Bendras narių skaičius:                                                   132703

Prezidentas:                                                    Chris Duffett

Generalinis sekretorius:                                  Jonathan Edwards

 

 

    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.
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© Lietuvos evangelik ų baptist ų bendruomeni ų sąjunga

El.paštas: office@baptist.lt 

 

Mūsų sąskaita:

Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga

Įmonės kodas: 192077697

AB SEB bankas,

Banko kodas: 70440

Sąskaitos nr. LT79 7044 0600 0415 1925
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