Page 1 of 2

Linas Andronovas
From:

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

Sent:

2007 m. sausis 16 d. 12:18

To:

'Linas Andronovas'

Subject: Tiesos Draugas Ekstra Nr.26-persiunciu
Tiesos Draugas Ekstra

Nr. 26

LEBBS naujienos
2006 gruodžio 23
„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:
LEBBS Tarybos posėdis
Pasiūlymas
Reklama :)
EBF maldos kalendorius

LEBBS Tarybos posėdis
Linas Andronovas, LEBBS vykdomasis sekretorius
Prieš porą savaičių, gruodžio 9 dieną, Klaipėdoje buvo susirinkę mūsų sąjungos bendruomenių atstovai.
LEBBS taryba ir kiti bendruomenių siųsti atstovai susirinko išplėstiniam posėdžiui, kurio pagrindinis tikslas buvo
išklausyti ir apsvarstyti LEBBS pirmininko H.Žukausko pristatytus sąjungos gyvenimo apmatus ateinantiems
metams. Pirmininko pranešimo santrauka bus išspausdinta netrukus pasirodysiančiame Tiesos Draugo
popieriniame variante. Bendruomeni ų atstovai taip pat galėjo arčiau susipažinti su LEBBS raštinės darbu,
aplankyti prieš dvejus metus suremontuotas raštinės ir Biblijos mokyklos patalpas. √

Pasiūlymas
Rūta Inkenaitė, Klaipėdos EBB
Klaipėdos ev. baptistų bendruomenė sveikina savo narius gimtadienio proga, o tuos, kuriems sukanka apvalūs
skaičiai, t.y. kurie baigiasi nuliu ar penketu, oficialiai pasveikina per pamaldas sekmadienį su gėlėmis, atviruku ir
giesme. Taigi 2006 metais tokių „apvalių“ gimtadienių buvo 24, o vienas buvo net su dviem nuliais. Mūsų
seniausia bendruomenės narė Marija Inkenienė sulaukė 100 metų jubiliejaus. Apie ją buvo rašyta ir „Tiesos
Drauge Ekstra“.
Įdomu, kaip kitos bendruomenės daro: ar sveikina ir kaip sveikina?
Norėčiau pasiūlyti pasekti mūsų broliškų bendruomenių Latvijoje pavyzdžiu. Žinau, kad kai kurios
bendruomenės pamini ir krikšto jubiliejines datas. Tos, kurios turi savo bendruomenių laikraštėlius, apie tai parašo
juose, kad visi žinotų ir galėtų pasveikinti. O jų bendras sąjungos mėnesinis laikraštis („Baptistu Vēstnesis“)
praneša apie visų bendruomenių narių jubiliejinius gimtadienius kiekvieną mėnesį.
Gal ir mes savo „Ekstroje“ galėtume taip daryti? Mūsų juk tiek nedaug, o mes tiek mažai vieni apie kitus
žinome. Nors per gimtadienius galėtume kažkiek susipažinti. Aišku, Sandrai būtų daugiau darbo – gauti iš visų
duomenis apie jubiliatus, tačiau manau, kad būtų tikrai įdomu ir gerai. Pasisakykite, ar pritariate ir norėtumėte,
kad kas nors ir iš kitų bendruomenių galėtų pasveikinti jūsų narius ir prisiminti juos maldose? √

Reklama

2007.01.17
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Džiaugiamės galėdami jums pranešti, jog šiomis dienomis pasirodys metinis „popierinio“ Tiesos Draugo
numeris! Dairykitės jo savo bendruomenėse artimiausiomis savaitėmis. √

Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius
Gruodžio 11 - 17 meldėmės už:
Velso baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius:
447
Bendras narių skaičius:
15 871
Prezidentas:
Delyth Wyn Davies (Velso Asamblėja)
Michael Collis (Anglijos Asamblėja)
Generalinis sekretorius:
Peter M. Thomas
Sekretorius:
D. Marc Owen
Gruodžio 18 - 24 už:
Sirijos baptistų sąjungą
Bendruomenių skaičius:
Prezidentas:

7
Daas Haddad

Gruodžio 25 - 31 melskimės už:
Vengrijos baptistų konvenciją Rumunijoje
Bendruomenių skaičius:
Bendras narių skaičius:
Prezidentas:
Viceprezidentas:

232
8 632
Istvan Borzasi
Istvan Gergely √

*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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