Pamokslininkai:

Apie
konferenciją
Pamokslininkai yra
pašaukti būti Kristaus
ambasadoriai, Jo atstovai.
Taigi jie turi skelbti
žmonėms ne savo, o
Dievo Žodį.
Ši konferencija padės
pamatyti centrinį Dievo
Žodžio vaidmenį
pamokslininko gyvenime ir
tarnystėje. Turėsite
galimybę bendradarbiauti
tarpusavyje, diskutuoti ir
praktiškai pritaikyti
konferencijos turinį.
Prisijunkite prie mūsų
unikaliai ir praturtinančiai
bendrystės ir mokymosi
patirčiai.

„O patys toliau atsidėsime
maldai ir žodžio tarnybai”
-- Apaštalų darbai 6, 4 --

Žodžio Vyrai

www.coah.org
Konferenciją organizuoja misionieriška
organizacija „Come Over And Help“.
Organizacija įkurta 1974 m.
Nyderlanduose. Tuo metu pagrindinė jos
veikla buvo Biblijų gabenimas į Sovietų
Sąjungą. 1997 m. pavasarį pradėta
„COAH“ Šiaurės Amerikos atšaka. Šiandien
pastaroji darbuojasi kaip atskira
organizacija, tačiau ir toliau siekia
statydinti bei palaikyti bažnyčią
postsovietinėse šalyse.
„COAH“ misija – skelbti Viešpaties Jėzaus
Kristaus Evangeliją Rytų Europos šalyse,
kurių žmonės ilgą laiką neturėjo galimybės
išgirsti Gerąją Naujieną.
„COAH“ vizija – organizacija siekia padėti
bažnyčioms ir krikščionims, praeityje
susidūrusiems ar tebesusiduriantiems su
priespauda ir sunkumais. Ši pagalba apima
kovą su skurdu, informacijos apie iššūkius
Rytų Europoje sklaidą, bendravimą su
rėmėjais apie organizacijos vykdomus
projektus, bendradarbiavimą su vietiniais
dvasininkais, tiekiant teologinę literatūrą
bei organizuojant teologinius mokymus.

Praktinė konferencija
2017 m. rugsėjo 27–29 d.
Viešbutis „Santaka“
(Best Western Hotel)
J. Gruodžio g. 21, Kaunas

Registracija į konferenciją:

Pranešėjai
Ian Macleod –
kilęs iš Škotijos,
bet šiuo metu
tarnauja „Free
Reformed Church”
bažnyčioje, Grand
Rapidse. Studijas
baigė
Puritoniškoje
reformatų
teologijos
seminarijoje
(Grand Rapidsas,
Mičiganas, JAV).
Kartu su žmona
Lenelle turi du vaikus: Joshua ir Dena.
Dr. Dariusz M.
Bryćko – ordinuotas
Asocijuotos
Reformatų
Presbiterionų
bažnyčios
dvasininkas, taip pat
Tolle Lege instituto
prezidentas.
Dirbdamas su savo
denominacijos
valdyba užsienio
misijoms ( „World
Witness“), vykdo
misiją Varšuvoje (Lenkija), kur vadovauja
naujai įkurtai bažnyčiai ir Reformacijos studijų
centrui. D. Bryćko yra kilęs iš Varšuvos;
daktaro laipsnį įgijo Kalvino Teologijos
seminarijoje, istorinės teologijos srityje. Dėstė
teologiją LCC tarptautiniame universitete,
Lietuvoje. Knygos „Daniel Kała irenizmas”,
kurioje aptariamos XVII a. lenkų–lietuvių
kalvinizmo teologijos problemos, autorius.

„Visas Raštas yra Dievo įkvėptas
ir naudingas mokyti, barti,
taisyti, auklėti teisumui, kad
Dievo žmogus taptų tobulas,
pasirengęs kiekvienam geram
darbui".
-- 2 Laiškas Timotiejui 3, 16-17 --

Rugsėjo 27 d. (trečiadienis)
1300–1400 Registracija
1400–1530 Paskaita „Istorinė Žodžio vyrų
apžvalga” (dr. Dariusz M. Bryćko)
1530–1550 Pertrauka
1550–1630 Paskaita „Dievo Žodžio
centriškumas pamokslininko gyvenime”
(Ian Macleod)
1630–1730 Diskusijos, bendravimas
1800
Vakarienė
Rugsėjo 28 d. (ketvirtadienis)
1000–1200 Paskaita „Žodžio centriškumas
ruošiant pamokslą” (Ian Macleod)
1200–1330 Pietų pertrauka
1330–1500 Praktinis užsiėmimas
1500–1530 Pertrauka
1530–1630 Praktinis užsiėmimas II
1630–1730 Diskusijos, bendravimas
1800
Vakarienė
Rugsėjo 29 d. (penktadienis)
1000–1200 Pamokslo pavyzdys (dr. Dariusz
M. Bryćko); diskusijos, klausimai
1200
Pietūs

Užsiregistruoti galima užpildžius
elektroninę registracijos formą,
nurodant:


Vardą, pavardę;



Kontaktinius duomenis (tel. nr., el.
paštą)

Nuorodą į registracijos formą rasite
elektroniniu paštu siųstame kvietime.
Registracija vyks iki rugpjūčio 30 d.

Kaina:
Registracijos mokestis – 20 eurų. Taip
pat, kadangi didžiąją konferencijos
išlaidų dalį finansuoja „COAH“, bus
pasirūpinta iš kitų Lietuvos miestų
atvykstančių dalyvių apgyvendinimu.
Kelionės išlaidos padengiamos nebus.
Registracijos mokestį reikia sumokėti į
sąskaitą: Peter Frank Van Dalen
LT02 7044 0600 0804 0392 (SEB
bankas), mokėjimo paskirtyje įrašant:
„Konferencija: dalyvio vardas, pavardė“.

Kontaktinė informacija
Frank van Dalen
fvandalen@worldwitness.org

www.coah.org

