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Mieli draugai Kristuje, 

šilti Kalėdų linkėjimai Jums nuo NEBIM’o! Kaip įprasta, šiuo 
laiškeliu norėtume su jumis dar kartą pažvelgti į svarbiausias 
akimirkas jau tuoj besibaigsiančiais 2011-aisiais. Ačiū Jums už 
palaikymą maldomis, o tiems, kurie dalyvavote seminaruose ir 
kituose renginiuose – už prisidėjimą prie  paskaitų, diskusijų ar 
bendravimo.   

Kaip žinote, mokyklai teko prisitaikyti prie daug sudėtingesnių 
finansinių sąlygų. Tačiau metams prasidedant jau žinojome, 
jog su Viešpaties pagalba galime stengtis gyvuoti ir toliau, 
pasitelkę nuoširdžias savanorių darbo ir kitokios pagalbos 
dovanas.  Tad kaip ir anksčiau esame dėkingi už 
Viešpaties padovanotas progas augti Jo pažinime bei 
tarnystėje per seminarus ir kitokius susitikimus.  

Kristaus dovaną švęsdami, dėkojame Dievui už Jūsų 
padrąsinimą, maldas ir pagalbą.    

Būtume$dėkingi…$

...už$jūsų$maldos$tarnystę,$jei$jomis$palaikytumėte$studentus,$seminarų$lankytojus$ir$juos$padrąsintumėte.$$

…$už$Jūsų$dovanojamą$laiką$ar$finansinę$pagalbą.$Kaip$žinote,$šiuo$metu$NEBIM’as$negauna$jokios$reguliarios$finansinės$paramos$

ir$gyvuoja$savanorių$meilės$darbo$dėka.$

...už$jūsų$mintis,$paslūlymus,$patarimus,$kurie$padėtų$pamatyti$naujus$būdus$tęsti$šią$tikinčiųjų$lavinimo$tarnystę.$

Taip, kaip dangus linksminasi, 
kaip žemė džiūgauja, 
ir mes prisijunkime  
prie jų šlovės choro – 
ir šiuo švenčių metu, 
ir, joms pasibaigus,  
mūsų kasdienybėje. 
Tegu visas mūsų gyvenimas skelbia: 
‘VIEŠPATS yra karalius!’ 

Tesilinksmina dangus,  
tedžiūgauja žemė, 
tesako tautos:  
‘VIEŠPATS yra karalius!’ 

 
1 Metraščių 16, 31 
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• Vasario' 16*oji,' Vilniaus' Naujojo'
Testamento' baptistų' bažnyčia:!
su! Stephenu! Keyworthu! iš!

Šiaurinės! baptistų! kolegijos!

(geros! mūsų! bičiulės! Didžiojoje!

Britanijoje)!ir!Lina!Andronoviene!

galėjome! visą! dieną! gilintis! į!

teologinę) hermeneutiką.!
Atrodo,! visiems! patiko! –! net! ir!

Stephenui! ir! Linai,! kurie! pirmą!

kartą!dėstė!kartu.!!

 
 

• Kovo' 11*oji' (gal' rinktis'
seminarams' per' valstybines'
šventes' taps' tradicija?),'
Mažeikių' evangelikų'
krikščionių*baptistų' bažnyčia:'
Krikščionybės- istorija,' II*oji'
dalis,' su' mūsų' istoriku' Albertu!
Latužiu.!

 
 

• Birželio' 10*11' d.,' Klaipėdos' evangelikų'
baptistų' bažnyčia:' “Dvasia- ir- Tiesa:- Kaip-
Kristaus- Dvasia- atsispindi- bendruome-
niniame- gyvenime,' vadovavimo-
struktūrose-bei-tarnystėse”,'su'dr.'Keithu'G.'
Jonesu,' Tarptautinės' baptistų' teologijos'
seminarijos' Prahoje' (taip' pat' mūsų' geros'
bičiulės)'rektoriumi.'Šis!susitikimas!buvo!puiki!
proga! pažvelgti! tiek! į! organizacinio!

dvasingumo,! tiek! konkrečius! bendruomeninio!

gyvenimo!klausimus.!!

!!!

• Birželio' 17*18' d.,' Vilniaus' Naujojo'
Testamento' baptistų' bažnyčia:! Seminaras)
jaunimo) darbuotojams! su! dr.! Jeffu! Carteriu,!
Europos! baptistų! Federacijos! Jaunimo!

tarnystės! ruošimo! koordinatoriumi,! kuris! ir!

buvo! pagrindinis! kalbėtojas.! Kalbėjome! apie!

pašaukimą! į! darbą! su! jaunimu,! jo! tikslus! bei!

praktinius! klausimus.! Jaunimas! sakė,! jog!

seminaras!buvo!geras!!

!

!

• Gruodžio' 10*oji,' Mažeikių' evangelikų'
krikščionių*baptistų' bažnyčia:! Albertas!

Latužis! pakvietė! į! paskutinę! kurso!

“Krikščionybės) istorija”! dalį.! Vis! įsitikiname,!
kiek! mažai! kartais! išmanome! apie!

krikščionybės! praeitį! ir! kaip! reikalinga!

nepamiršti! tiek! džiaugsmingų,! tiek! sunkių!

mūsų!istorijos!pamokų.!!

 

Žvilgsnis$į$2011Suosius…$
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Be! seminarų,! turėjome! ir! kitokių!

susitikimų.! Iš! jų! ryškiausią! įspūdį!

paliko!NEBIM’o!dalyvavimas!viename!

iš! Grundtvigo) mokymosi) visą)
gyvenimą! projektų,! remiamų!

Europos! sąjungos.! Projektas,! kuris!

vadinasi! “SICRIE”!
(http://www.sicrieproject.org/),!!

išvertus! iš! anglų! kalbos! reiškia!

„Socialinė! Europos! kultūrinių! bei!

religinių!sandūrų!integracija“.!!

Mūsų! mokykla! bendradarbiavo! su!

trimis! partneriais! iš! Šiaurės! Airijos,!

Čekijos!bei!Bulgarijos.!Lietuvos!grupė!

nusprendė! imtis! temos! „Gyvenimo!

rudens! veidai“.! Pastebėjome,! kaip!

dažnai!mūsuose!senatvė!nuvertinama!

–ji!nebeduoda!tiesioginės!ekonominės,!

informacinės!ar!dar!kitokios!naudos!ir!

todėl! laikoma! nereikalinga,! o! kartais!

net! tiesmukiškai! vadinama! našta.!

Liūdna,! kad! taip! yra.! Norėtųsi,! kad!

brandaus! amžiaus! žmonės,!

nešiojantys! savyje! Dievo! paveikslą! ir!

Jo! panašumą,! jaustųsi! reikalingi,!

vertinami,! gerbiami! pirmiausia!mūsų!

bendruomenėse! ir! visoje!mūsų! šalyje.!

Ieškodami! tinkamo! būdo! parodyti!

unikalų! senatvės! grožį! ir! orumą,!

nusprendėme! paruošti! mobilią!

fotografijų! parodą.! Per! pasiruošimo!

mėnesius! dalyviai! kreipėsi! į! mūsų!

senuosius! (arba,! kaip! dabar! dažnai!

sakoma,! “senjorus”,! daugiausia! iš!

mūsų! bendruomenių)! su! prašymu!

leisti! juos! nufotografuoti.! Dauguma!

sutiko,! ir! taip! prasidėjo! ganėtinai!

ilgas! ir! labai! įdomus! procesas:!

susitikimai,! pokalbiai! apie! parodos!

tikslą,! na,! ir,! žinoma,! pats!

fotografavimas.!

Paskutinis! tarptautinis! visų! keturių!

partnerinių! šalių! susitikimas! įvyko!

Lietuvoje!gegužės!4b6!d.!O!po!mėnesio!

atidaryta! mobilioji! paroda!

“Gyvenimo! rudens! veidai”! –! pirmiausia!

Klaipėdoje,! o! paskui! ir! Vilniuje! bei! Panevėžyje.!!

Parodos! pristatymo! metu! susirinkusieji! kartu!

peržiūrėjo! nuotraukas,! klausėsi! interviu! su! kai!

kuriais! iš! fotografuotų! bei! fotografavusių,!

dalijosi!savo!klausimais!ir!įspūdžiais.!!

Jeigu! norėtumėte! šią! parodą! pamatyti! savo!

bendruomenėje!ar!kurioje!nors!kitoje!tinkamoje!

aplinkoje,! su! džiaugsmu! padėsime! tai!

įgyvendinti. 
Tegu!dėkingumas!už!Viešpaties!duotą!gyvenimą!

–! tiek! jaunystėje,! tiek! “viduryje”,! tiek!

brandžiame! amžiuje! –! būna! mūsų! širdies!

giesmė! tarnaujant! Jam! visu! tuo,! kas! mums!

padovanota. 
 
!

 

Grupė parodos atidarymo Klaipėdoje dalyvių, 2011 m. birželis 


