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Linas Andronovas
From:

The Baptist Union of Lithuania [office@baptist.lt]

Sent:

2006 m. gegužė 5 d. 11:22

To:

office@baptist.lt

Subject:

Tiesos Draugas Ekstra Nr.18

Attachments: _AVG certification_.txt
Tiesos Draugas Ekstra
LEBBS naujienos
2006 gegužės 5

Nr. 18

„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:
Naujienos iš Gideonų darbo
Vilniaus NTBB maldos prašymas bei atsiliepimai iš NEBIM sesijos
EBF maldos kalendorius

Naujienos iš Gideonų darbo
Algimantas Baranauskas, Klaipėdos EBB
Šių metų balandžio 28-29 dienomis Klaipėdoje lankėsi Gideonų brolijos Ketvirtosios zonos centro atstovas Jan
L. Firth. Vizito tikslas - susipažinti su Gideonų misijos veikla Lietuvoje. Buvo aplankyti visi būriai Lietuvoje, o
galiausiai svečias atvyko į Klaipėdą. Jan L. Firth norėjo susitikti ir pabendrauti su bažnyčių vadovais, aptarti
bendrus reikalus.
Penktadienį nuvykome į Šilutę, kartu aplankėme Vydūno vardo gimnaziją, pasidaliję po du, eidami iš klasės į
klasę, išdalijome 559 Naujuosius Testamentus, kuriuos mokiniai maloniai priėmė.
Vėliau prie pietų stalo susitikome su bažnyčių vadovais. Labai apsidžiaugėme, kad turime ir
du naujus kandidatus į Gideonų broliją. Dėkojame Dievui už tai, kad atsiranda pasiaukojančių
žmonių Evangelijai skelbti ir Dievo Žodžiui platinti. Pietaujant vyko nuoširdus pokalbis, buvo ypač pabrėžta malda,
bažnyčios palaikymas, visų tikinčiųjų parama Gideonų darbe.
Šeštadienį vyko susitikimas Klaipėdoje. Gaila, kad klaipėdiečių aktyvumas nebuvo toks gausus kaip Šilutėje.
Po pusryčių ir pokalbių su bažnyčių vadovais klausėmės būrio ataskaitos ir perspektyvų įvertinimo . Buvo priimti
įsipareigojimai kitiems metams. Prie Gideonų būrio prisidėjo ir vienas kandidatas iš Evangelijos bažnyčios. Ačiū
Dievui už tai. √

Vilniaus NTBB maldos prašymas bei
atsiliepimai iš NEBIM sesijos
Arnoldas Matijošius, Vilniaus NTBB
Maldos prašymas
VNTBB nori pradėti maldos namų renovacijos darbus, reikalingos didesnės lėšos, bendruomenės aktyvus
dalyvavimas. Prašytume visus draugus palaikyti mus malda.
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Atsiliepimas
Paskutinė NEBIM sesija, skirta praktiniams pamokslavimo įgūdžiams lavinti, buvo naudinga. Asmeniškai
pamačiau savo pamokslavimo trūkumus, gavau padrąsinimų toliau gilintis į pamokslavimo subtilybes. Įdomu buvo
stebėti ir kitų studentų namų darbus. Norėčiau padėkoti sesijos pranešėjams ir organizatoriams Linams
Andronovams, Henrikui Žukauskui už perteiktas žinias, už moderavimą ir kt. Lauksime kitos sesijos apie Senąjį
Testamentą. Norėtųsi, kad ji įvyktų bendruomenėje, kuri iki šiol nėra priėmusi NEBIM studentų...

Sesijos metu...

Lina ir Linas Andronovai

Po sesijos Šiauliuose pasilikau sekmadienį pamokslauti misijoje, vadovaujamoje NEBIM studento ir „Licht im
Osten“ fondo darbuotojo Zigmo Pociaus. Pamaldose, prasidėjusiose 15 val., dalyvavo apie 15
žmonių, dauguma seserys. Po pamokslo jos pateikė klausimus, daugiausia susijusius su krikščioniško gyvenimo
etika bei liudijimu savo draugams ir pažįstamiems. Rusų bendruomenės pamokslininkas P.Volodko visiems
Sąjungoje perdavė šiltus linkėjimus. √

Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius
Balandžio 24 - 30 kviečiami buvome melstis už:
Serbijos baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius:
Bendras narių skaičius:
Prezidentas:
Generalinis sekretorius:

52
2 029
Aleksander Birvis
Zarko Djordjevic

Gegužės 1 - 7 melskimės už:
Azerbaidžano evangelikų krikščionių baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius:
Bendras narių skaičius:
Prezidentas:
Generalinis sekretorius:

22
3 000
Ilja Zenchenko
Elnur Jabijev √

*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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