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LEBBS Neakivaizdinė Biblijos mokykla
(NEBIM)
Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo
mus aplankė šviesa iš aukštybių,
kad apšviestų tūnančius tamsoje
ir mirties ūksmėje,
kad mūsų žingsnius
pakreiptų į ramybės kelią.
Luko 1,78-79

Šiais Zacharijo – Jono
Krikštytojo tėvo – žodžiais
norėtume išreikšti savo
dėkingumą už mus
aplankiusią šviesą iš
aukštybių, vildamiesi ir
melsdamiesi, kad Jis ir
toliau mums visiems teiks
savo šviesą ir kreips mūsų
žingsnius į ramybės kelią –
visose mūsų gyvenimo ir
tarnystės akimirkose.

Mieli draugai
Ir vėl prabėgo dar vieneri metai, ir vėl norėtume jus visus
pasveikinti Kalėdų proga!
Šiuo naujienlaiškiu, kaip įprasta, taip pat norėtume
pasidalinti įspūdžiais ir prisiminimais iš jau beveik
pasibaigusių 2012-ųjų metų. Dėkojame Viešpačiui už visa,
ką galėjome per šiuos metus išmokti. Už susitikimus ir
įžvalgas. Už klausimus, ir už atsakymus. Už maldas ir
bendrystės paramą. Už
svajones apie ateitį. Naujus
metus pasitinkame žinodami,
jog laukia iššūkiai ir
sunkumai, kuriuos reikės
įveikti (prašome Jūsų
maldos!), bet esame dėkingi
už praėjusių metų patirtį.

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'reguliarios'finansinės'
paramos'ir'gyvuoja'savanorių'meilės'darbo'dėka.'
...už'jūsų'mintis,'paslūlymus,'patarimus,'kurie'padėtų'pamatyti'naujus'būdus'tęsti'šią'tikinčiųjų'lavinimo'tarnystę.'
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O praėjus vos savaitei, vasario 25-ą,
kitas
NEBIM
seminaras
sukvietė
besidominčius dalyvius į Vilnių, Naujojo
Testamento baptistų bažnyčią. Šios
bendruomenės prašymu buvo parinkta ir
tema – “Renkamės šlovinti Viešpatį:
Pamaldų samprata ir įvairovė.”

Žvelgiant atgal…
Vasario
mėnuo
buvo
ypač
turtingas! Vasario 18-ą NEBIM
sukvietė į Klaipėdą susitikimui su
Europos Baptistų Federacijos (EBF)
Generaliniu
sekretoriumi,
past.
Toniu Pecku. Past. Peckas kalbėjo
apie
“Besikeičiantį
baptistų
veidą – išliekančią misijos
užduotį”.

Susitikimas buvo šiltas, ir turėjome
nuostabią galimybę pažvelgti, lyg
per langą, į baptistų šeimą, kuriai
priklausome. Kadangi esame maži,
turėti prieš akis tokį platesnį
paveikslą labai svarbu – ir tam, kad
nepamirštume, jog pasaulis daug
didesnis
negu
mūsų
mažytis
“tvenkinukas”, ir tam, kad būtume
padrąsinti
bendrystės
su
šia
įvairiaspalve baptistų šeima, kuriai
priklausome ir prie kurios tarnystės
ir gyvenimo taip pat galime
prisidėti.

Seminarą vedė Lina Andronovienė.
Dalyviai iš Vilniaus bendruomenės turėjo
ypatingą užduotį – kartu pasiruošti kitos
dienos pamaldoms. Pasirodo, visi turime
kokią nors dovaną, kuria galime prisidėti
prie
susirinkusio
Kristaus
mokinių
būrelio ugdymo – jeigu tik esame
pasiruošę įsiklausyti į švelnų Dvasios
balsą ir Jos raginimą, ir nenumoti ranka,
jog neturime laiko ar sugebėjimų…
O kitas NEBIM seminaras įvyko birželį,
šįkart
vėl
Klaipėdoje.
(Laukiame
pakvietimo ir į kitas bendruomenes!) Čia
klausėmės
dr.
Parušo
Paruševo
(Tarptautinė
baptistų
teologijos
seminarija, Praha), ir kartu mąstėme
apie
“Evangelizaciją
Laiško
hebrajams šviesoje.”
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Studijavome patį laišką, jo kontekstą,
mažiau suprantamas aliuzijas ir mintis
(tarp jų ir klausimą, kodėl laiško autorius
tiek
daug
kalba
apie
angelus).
Svarstėme, kuo šio laiško žinia aktuali
mūsų liudijimui šiandien.

NEBIM taip pat dalyvauja ir mažesniuose,
vietinio lygio susitikimuose. Vienas tokių
įvyko
Skuode,
kur
renkasi
Ylakių
bendruomenės misijos grupė. Rugpjūčio
15-ą susirinkę kartu kalbėjomės apie
mūsų giedamų giesmių teologiją.
Mokėmės ir naujų giesmių – ir gimusių
visai šalia Lietuvos, ir mus pasiekusias iš
tolimų kraštų.

3

Lapkritį
atėjo
laikas
mūsų
Sąjungos (LEBBS) konferencijai.
Kaip Sąjunga šiuo metu patiriame
sudėtingą laikotarpį; trūksta laiko
(o kartais tikriausiai ir noro)
bendrauti, vienas kitą geriau
pažinti kartu tarnaujant. Tad
konferencijos
tikslas
buvo
pirmiausia pabūti kartu, kartu
klausytis Dvasios balso, vienas
kitą padrąsinti. NEBIM direktorė,
Lina
Andronovienė,
buvo
paprašyta paruošti
paskaitąpokalbį apie dvasinį augimą:
“Įsišaknyti Kristuje: Dvasinis
augimas
šiuolaikinėse
realijose”.
Ir galiausiai, vos prieš keletą
dienų, gruodžio 15-ąją, NEBIM
aplankė Europos baptistų moterų
sąjungos
prezidentė
Livija
Godina. Į Klaipėdos baptistų
bažnyčią suvažiavo virš dvidešimt
drąsių
dalyvių
iš
penkių
bendruomenių. Livija – mūsų
kaimynė, iš Latvijos – pasakojo
apie moterų darbą Europoje ir už
jos ribų. Susitikimas taip pat buvo
proga dalyvėms pasikalbėti apie
savo svajones ir viltis.
O drąsios dalyvės todėl, kad
nepabūgo sudėtingų oro sąlygų.
Nuotrauka kairėje – štai jos,
susitikimui pasibaigus!

