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Linas Andronovas
From:

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

Sent:

2006 m. rugsėjis 21 d. 15:17

To:

office@baptist.lt

Subject: Tiesos Draugas Ekstra Nr.23
Tiesos Draugas Ekstra

Nr. 23

LEBBS naujienos
2006 rugsėjo 21
„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 bendruomenės 165 metų sukaktis. Kvietimas
Skelbimas
EBF maldos kalendorius

Klaipėdos bendruomenės 165 metų sukaktis. Kvietimas!
Šiais metais Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė švenčia savo 165 metų jubiliejų. Bendruomenė visą
spalio mėnesį skiria šios šventės paminėjimui kartu su savo draugais ir bendražygiais. Visus, kurie galėtų ir
norėtų dalyvauti, bendruomenė mielai kviečia apsilankyti bet kurį iš spalio sekmadienių su sveikinimo žodžiu,
giesme ar šiaip rankos paspaudimu 9.30 rus ų arba 11.30 lietuvių pamaldose. Spalio antrąjį sekmadienį (spalio 8
d.) Klaipėdos bendruomenė rinksis 11.30 bendroms pamaldoms. Jose dalyvaus ir svečiai iš
Latvijos. Bendruomenė kartu minės šią ir Latvijos baptistams, kurių pirmi tikintieji buvo pakrikštyti Klaipėdos
bažnyčioje pora dešimtmečių vėliau, svarbią dieną.
Norinčius apsilankyti, Klaipėdoje bendruomenė prašytų apie tai iš anksto pranešti Sandrai Daktaraitei telefonu
8-46-314474 arba elektroniniu paštu office@baptist.lt
Shalom
Klaipėdos ev. baptistų bendruomenės vardu – Linas Andronovas √

Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius
Rugsėjo 4 - 10 buvome kviečiami melstis už:
Tarptautinę baptistų teologijos seminariją (IBTS)
Rektorius:

Keith G Jones

Rugsėjo 11 - 17 už:
Uzbekistano baptistų sąjungą
Generalinis sekretorius:

2007.01.17

Pavel Peychev

Page 2 of 2

Rugsėjo 18 - 24 melskimės už:
Rusijos evangelikų krikščionių-baptistų sąjungą ir ...
Bendruomenių skaičius:
Bendras narių skaičius:
Prezidentas:
Viceprezidentas:

1 309 + 566 grupės
80 000
Yuri Sipko
Peter Mitskevich

... Slovėnijos Respublikos baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius:
Bendras narių skaičius:
Prezidentas:
Generalinis sekretorius:

7
160
Misko Canji
Daniel Hamp √

Skelbimas
Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė turi keletą dalykų, kuriuos ji galėtų padovanoti kitoms
bendruomenėms. Pertvarkydama savo patalpas, bendruomen ė norėtų atiduoti keliolika medinių švediškų suolų,
keliasdešimt trauktų medinių kėdžių bei keletą elektrinių vargonų. Jeigu kas domėtųsi arba žino bendruomenę,
kuriai reikia šių daiktų, rašykite adresu linas@baptist.lt arba skambinkite telefonu 869988765. √

*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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