
 

Kada? 
         2019 m. balandžio 10 – 13 d. (trečiadienis – šeštadienis) 
                  (pilnos 4 dienos, be dalinio dalyvavimo galimybės) 

Kur? 
              Vilniaus Biblijos baptistų bažnyčios maldos namuose 

                   Batoro g. 46, Vilnius. Daugiau informacijos: vbbb.lt 

Kas? 
Seminarą ves kvalifikuoti Tarptautinio Sielovados Instituto „Coram 

Deo“ sielovadininkai ir dėstytojai. 
Daugiau informacijos: coramdeo.org.ua 

Kaina 

 50 €  (į kainą įtraukti pietūs, užkandžiai ir medžiaga) 

Registracija baigiama kovo 20 dieną. 

Dėl didelės medžiagos apimties, jos sudėtingumo ir mokymosi interaktyvumo 

seminaras vyks rusų kalba be vertimo. 

Registracija ir informacija 

       bc.seminarbaltic@gmail.com                +370 618 05758 

* Registruodamiesi  praneškite, ar Jums reikalinga nakvynė 

Organizatoriai 

Vilniaus Biblijos baptistų bažnyčia 

Tarptautinis Sielovados Institutas „Coram Deo“  

Seminaro rėmėjas 
                                    “Come Over and Help“ – Šiaurės  

          Amerikos misionieriška organizacija,  

palaikanti Kristaus bažnyčias Rytų Europoje ir maloniai  

remianti šį seminarą. Daugiau informacijos: www.coah.org 

 
 

Mūsų laikais kaip pasaulyje, taip ir bažnyčiose, mes vis dažniau matome 

žmones, sugniuždytus depresijos, nugalėtus pykčio ir kartėlio, pasiduodančius 

priklausomybėms, gyvenančius baimėse, patiriančius problemas santuokoje, 

santykiuose su vaikais ir tėvais, einančius per gyvenimo krizes. Tokie žmonės 

praranda pasikeitimų viltį, susilpnėja jų tikėjimas, todėl jiems reikalingas 

rūpestingas, išmintingas ir mylintis statydinimas. 

Be abejo, Raštas turi išmintį, kuri gali išspręsti bet kokią žmogaus sielos 

problemą, kokia sunki ir paini ji beatrodytų. 

Šis seminaras skirtas žmonėms, kurie stengiasi dėl Dievo žmonių sielų, rūpinasi 

jomis ir jų dvasine gerove; tiems, kurie nori padėti sau ir kitiems pereiti per 

sunkumus ir dvasines krizes, rūpestingai nukreipdami juos Viešpaties Jėzaus 

Kristaus, tikrojo mūsų sielų Gydytojo, link. 

Į seminaro programą įeina: 

 Sielovados, kuri šlovina Viešpatį, esmės ir prigimties studijavimas; 

 Dievo valios suvokimas globojamo žmogaus gyvenime ir įvairiose 

gyvenimiškose situacijose; 

 Biblinės pasaulėžiūros ir mokymo naudojimas žmonių, jų problemų ir 

Dievo sprendimų supratimui; 

 Žmogaus tikrų ir gilių pasikeitimų struktūra; 

 Pagalbos krikščionims, kurie eina per sunkumus, principai; 

 Šis seminaras yra ypač vertingas ir svarbus tiems, kas nori savo gyvenime ir 

tarnystėje patirti išmintingą ir nukreipiančią Nuostabiojo Patarėjo jėgą per Jo 

Žodį. 

Seminare kartu su nuodugniu Rašto tyrinėjimu žmogaus sielos ir rūpinimosi ja 

tema numatyti praktiniai užsiėmimai ir aktualių gyvenimiškų situacijų 

nagrinėjimas.  

Biblinės sielovados seminaras 
 

http://vbbb.lt/
http://www.coah.org/

