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KUR VYKSTA?

Vilniaus evangelinė bažnyčia
Bitėnų g. 2c, Vilnius

KADA VYKSTA?

Kiekvieną trečią mėnesio šeštadienį 
rugsėjo–gruodžio mėn. (rudens sesija) ir 
vasario–gegužės mėn. (pavasario sesija), 
paskaitos laikas: 9.45 – 13.00 val.

PARAMA

Tikimasi, kad studijų paramos auka 
už vieną dalyką bus ne mažesnė nei 
30 eurų per semestrą. Aukoti galima 
sesijų metu arba pavedimu į Vilniaus 
evangelinės bažnyčios sąskaitą – 
LT607044060001180478, nurodant 
aukos paskirtį – Auka teologijos 
studijoms ir tarnautojų rengimui. 

TIKSLAS

Pabrėžti Biblijos viršenybę krikščionio 
gyvenime ir įgalinti Dievo žodžio tarnystei 
evangelinių bažnyčių tarnautojus. 

TARNYSTĖS 
MOKYKLA  2
Biblinių pagrindų kursas evangelinių 
bažnyčių tarnautojams 

Uoliai stenkis pasirodyti Dievui tinkamu 
darbininku, neturinčiu ko gėdytis, tiksliai 
perteikiančiu tiesos žodį (2 Tim 2, 15).

www.ebinstitutas.lt



VERTINIMAS IR STUDIJŲ 
GALIMYBĖS

Kiekvienas Biblinių pagrindų kurso dalykas 
(4 paskaitos) vertinamas 2 kreditiniais 
balais, visas kursas – 24. Studentui tęsiant 
mokymąsi EBI (pvz., pirmos pakopos 
Biblinių studijų sertifikato programoje), 
surinkti kreditai įtraukiami į bendrą 
surinktų kreditų krepšelį. 

Biblija yra tai, ką ji pati liudija apie save, 
ji nėra tiesiog kultūrinis produktas, 
bet žodis iš kito pasaulio

Daniel Strange & Michael Ovey, Confident: 
Why We Trust the Bible

DĖSTOMAS DALYKAS:

Kaip pasitikėti Biblija teikiant jai 
pirmenybę savo gyvenime ir tarnystėje? 
Dėst. Holger Lahayne ir dėst. Darius Širvys

2019 M. RUDENS UŽSIĖMIMŲ 
DATOS:

I sesija – rugsėjo 21 d.
II sesija – spalio 19 d.
III sesija – lapkričio 16 d.
IV sesija – gruodžio 21 d.

Paskaitos laikas: 9.45 – 11.15 val. 
(15 min. pertrauka) 
11.30 – 13.00 val.

KITI ŠIOJE RUDENS SESIJOJE 
DĖSTOMI DALYKAI:

Hebrajų kalbos pradmenys, dėst. 
Romualdas Babarskas (14.00 – 17.15 val.)

Krikščionybė ir kultūra, dėst. Tomas Dičius 
(17.45 – 21.00 val.) 

KITOS (ORIENTACINĖS) BIBLINIŲ 
PAGRINDŲ KURSO TEMOS

• Kaip skaityti Bibliją atperkančios Dievo 
malonės šviesoje ir gėrėtis Kristumi 
kiekviename jos puslapyje?

• Kaip Dievo žodis keičia mus? Biblinės 
antropologijos ir dvasinio formavimo 
pagrindai.

• Kaip pamokslauti išliekant ištikimu Biblijai 
ir aktualiu klausytojui? 

• Kaip studijuoti Bibliją grupelėje, kad 
norėčiau susitikti dar kartą?

• Kaip pasiruošti pamokslui ir jį pateikti 
skirtingiems klausytojams? 

• Kaip pradėjus Dvasia nebaigti kūnu: Dievo 
malonė ar Įstatymas?

• • •

(numatoma 12 užsiėmimų)
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