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LEBBS Neakivaizdinė Biblijos Mokykla 
(NEBIM) 

   

Mieli NEBIM draugai, 

Kituose puslapiuose rasite mūsų padėką Dievui už tai, ką 

galėjome nuveikti šiais jau besibaigiančiais metais. Tuo pačiu 

kviečiame į artimiausius NEBIM seminarus jau 2011‐aisiais: 

• Vasario 16 d., Vilniaus Naujojo Testamento baptistų bažnyčioje: 

BS‐5: „Skaityk, kaip parašyta”: Kaip skaitome ir kaip 

suprantame Bibliją. 

 

• Kovo 11 d., Mažeikių evangelikų 

krikščionių baptistų bažnyčioje: KI‐2: 

Bažnyčios istorija. Reformacija – 

magisterinė ir radikalioji. 

Tolesnės informacijos teirautis šio 

laiško pabaigoje nurodytu adresu. 

 

NEBIM būtų dėkinga… 
...už jūsų maldas ir padrąsinimą: be jų negalime. 

… už finansinę pagalbą: šiuo metu NEBIM negauna jokios reguliarios finansinės paramos ir gyvuoja dėka savanorių 
meilės darbo. 

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

…ir šį Viešpaties gailestingumą NEBIM 
norėtų švęsti kartu su jumis, baigiantis 
šiems dar vieniems Jo dovanotiems 
metams.  
Teduoda mums Viešpats malonę 
prisimenant Kristaus gimimą ir 
atsisveikinant su 2010‐aisiais giliau 
pažinti Dievo meilę pasauliui ir Jo 
veikimą jame. 
 

Su dėkingumu ir džiaugsmu, 

NEBIM bendradarbiai 

   

Tykoj Tu švenčiamasis, 
Siono Dieve, Viešpatie,  
Aukštybėj giriamasis, 
Kur Tavo žinoma šlovė! 
Valdovas Tu galingas,  
Tu priebėga silpnų, 
Saviesiems gailestingas 
Lig tūkstančio kartų. 
 
T: Johannes Rist, 1654; M: lietuvių liaudies 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• Sausio  16  d.,  “Dievo 
malonės”  bažnyčia,  Panevėžys, 
Baptistų  istorija  Lietuvoje:  
paskaitas  skaitė  mūsų  istorikas, 
Albertas  Latužis.  Diplomo  progra‐
mos  studentai  iš  šio  dėstomo 
dalyko atlieka kartais nelengvas, bet  
ypač svarbias užduotis, susijusias su 
arba  jų  vietinės  bendruomenės 
istorija,  arba  kokiu  nors  platesniu 
Lietuvos baptistų  tarnystės  istorijos 
aspektu.  

• Kovo  27  d.,  Klaipėdos 
evangelikų  baptistų  bažnyčia: 
Seminaras‐pokalbis  paauglių 
tėvams  (o  ir  patiems  paaugliams). 
Tai  buvo  atsakas  į  rimtą,  daugeliui 
šiųdienos  šeimų  iškylantį  klausimą, 
kuris  darosi  ypač  aktualus  taip 
sparčiai  besikeičiant  aplinkai, 
kurioje  gyvename.  Nors  būtų 
pravartu  išgirsti  ir  specialisto 
įžvalgų,  pradėti  nuo  atviro  
pasidalijimo jau turima patirtimi bei 
klausimais  buvo,  kaip  mums 
pasirodė, tinkama pradžia.  

• Balandžio  23‐24  d.  Vilniaus 
Naujojo  Testamento  bažnyčioje 
NEBIM sukvietė studentus ir ne tik į 
seminarą  ‐  Evangelijos  pagal  Joną 
studiją.  Šio  seminaro  kalbėtojas  ‐ 
Tarptautinės  baptistų  teologijos 
seminarijos  Prahoje  akademinis 
dekanas,  dr.  Parušas  Paruševas. 
Dalyviams kartu praleistos valandos 
lėkte  pralėkė  ‐  apžvelgėme  ir 
bendrą  šios  Evangelijos  kontekstą, 

ir  kai  kurias  daug  ką  sakančias 
detales,  pasikartojančias  frazes.  Vis 
grįždavome  prie  šios  knygos 
skelbiamos  žinios  aktualumo  mūsų 
laikams ir mūsų bažnyčioms. Kaip ir 
Jono  evangelijos  lopšiu  tapusi 
bendruomenė,  mes  taip  pat 
susiduriame  su  klausimu,  kaip  per 
savo  bendruomeninį  liudijimą 
parodyti  Dievo  realumą  ir  Kristaus 
prisikėlimo  naujumą  sparčiai 
besikeičiančiose  (ir  neretai 
atšiauriose) aplinkybėse. Sužadintas 
apetitas tikriausiai ne vieną dalyvį, o 
ir  jų bendruomenes,  paskatino prie 
Jono  evangelijos  sustoti  ilgėliau. 
Kartu  su  dr.  Paruševu  NEBIM  labai 
norėtų  išleisti  nedidelę  knygelę‐
vadovą Jono evangelijai studijuoti . 

• Gegužės  mėnesį  direktorės 
pareigas  NEBIM  einančiai  Linai 
Andronovienei  teko  dalyvauti 
Plymute  vykusioje  metinėje  
Didžiosios  Britanijos  baptistų 
sąjungos  konderencijoje.  Viena  iš 
jos  užduočių  buvo  per  vakarines 
pamaldas  įteikti  knygą  "Baptistų 
istorija  Lietuvoje",  kaip  dėkingumo 
ženklą  už   Britanijos  baptistų 
paaukotas  lėšas  Baptistų  ir 
anabaptistų  tyrimo  centro  veiklai 
(http://www.baptist.lt/index.php/lt
/istorija.html).  Įdomu  tai,  jog 
praėjusio  amžiaus  trečiajame 
dešimtmetyje,  dar  tik  mezgantis 
santykiams  tarp  ką  tik  ėmusios 
gyvuoti  Lietuvos  baptistų  sąjungos 
bei  visai  jauno  Pasaulinio  baptistų 

alianso,  jos  atstovas,  britas 
Rašbrūkas  (Rushbrooke)  labai 
rūpinosi būtent  leidybos  klausimais 
ir  po  apsilankymo  Lietuvoje 
pasirūpino  pagalba,  padėjusia  leisti 
mūsų  mėnesinį  laikraštėlį  "Tiesos 
Draugas".  (O  “Baptistų  istoriją 
Lietuvoje”  galite  įsigyti,  jei  dar 
neturite  –  kreipkitės  adresu 
latuzis@baptist.lt)  

• Rugsėjo  25  d.  Ylakių 
evangelikų  baptistų  bažnyčia 
sukvietė  besidominčius  krikščio‐
nybės  istorija  į pirmąją  šios plačios 
temos  paskaitų  dalį.  Ją  vedė 
Albertas Latužis.  

• Spalio  22‐23  d.  Klaipėdos 
evangelikų  baptistų  bažnyčioje 
turėjome paskaitas tema „Kad  jūsų 
nepavergtų  tuščia  ir  apgaulinga 
filosofija“:  Sekimas  Kristumi  ir 
išminties  paieškos.  Jas  skaitė 
pirmąkart  Lietuvoje  viešintys  dr. 
Ivana  ir  Timas  Noble’ai  iš 
Tarptautinės  baptistų  teologijos 
Seminarijos.  Kartu  praleistos 
seminaro  valandos  buvo  galimybė 
patyrinėti esmines filosofijos temas, 
ypač kreipiant dėmesį  į tai, kaip  jos 
paveikusios  mūsų  mąstymą  apie 
teologinius dalykus. 

• Lapkričio  20  d.,  Vilniaus 
Naujojo  Testamento  baptistų 
bažnyčia:   Krikščionybė  ir  pasaulio 
religijos,  arba  Kaip  skaityti 
šiandienos pasaulį. Paskaitas skaitė 
Lina  Andronovienė.  Mūsų,  kaip 
krikščionių, požiūris į kitas religijas – 
aktuali  tema  ir  Lietuvos  kontekste. 
Diskutavome  ir  apie  pavojų, 
iškylantį mums,  kurie  save  laikome 
Kristaus  pasekėjais,  iš  tiesų  gyventi 
kaip  kurio  nors  kito  populiaraus 
dievo  –  pavyzdžiui,  vartotojų  dievo 
– garbintojams. 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NEBIM dalyvauja 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“. Jo 
tikslas - paskatinti socialinę 
Europos kultūrinių bei religinių 
sandūrų integraciją, projekto 
tikslinių grupių atstovams 
suteikiant platformą pasidalinti 
pasakojimais iš savojo 
konteksto bei išgirsti 
pasakojimus iš kitų Europos 
kontekstų.  Skamba sudėtingai, 
tačiau mintis paprasta - turėti 
galimybę sužinoti daugiau apie 
kitus bei patiems susimąstyti 
apie savo tapatybę, suvokti, 
kodėl elgiamės ar mąstome 
vienaip ar kitaip, ypač, kai 
susiduriame su „kitokiais“ - 
žmonėmis, kurie žymiai skiriasi 
nuo mūsų, ar dėl etninių, ar dėl 
socialinių, ar dėl religinių 
skirtumų.   
  
Projekte be NEBIM dalyvauja 
trys institucijos iš kitų Europos 

šalių - Čekijos, Bulgarijos bei 
Šiaurės Airijos. Tris susitikimus jau 
turėjome, ir tie, kas juose 
atstovavo Lietuvą, tikriausiai 
vieningai pritars, jog tokie 
susitikimai tikrai naudingi, 
priverčiantys susimąstyti. 
Ketvirtasis ir paskutinis susitikimas 
numatytas 2011 m. gegužės 
mėnesį Lietuvoje. 
  
Tačiau projektas skatina ne tik 
mąstyti, bet ir savo mintis kaip 
nors išreikšti bei pasidalinti jomis 
su kitais. Lietuvos grupė 
nusprendė imtis temos „Senatvės 
veidai“. Pastebėjome, kaip dažnai 
mūsuose senatvė nuvertinama - ji 
nebeneša tiesioginės ekonominės, 
informacinės ar dar kokios 
kitos naudos, ir todėl laikoma 
nereikalinga; kartais net 
tiesmukiškai vadinama našta. 
Liūdna, kad taip yra; norėtųsi, kad 
seneliai, pirmiausia mūsų 
bendruomenėse, bet ir bendrai 
mūsų šalyje, jaustųsi reikalingi, 
vertinami, gerbiami, 
tebenešiojantys savyje Dievo 
paveikslą ir Jo panašumą. 
  

Norėjome rasti tinkamų būdų 
parodyti kitokį, unikalų senatvės 
grožį ir orumą, ir tikimės tai 
perteikti senų žmonių veidų 
fotografijomis, kurios būtų 
pateiktos kaip mobili, po mūsų 
bendruomenes galinti keliauti 
paroda. Ji bus atidaryta 2011-
aisiais, galutiniame projekto 
etape. Tikimės, jog šia paroda 
pasidžiaugsite  ir Jūs! 

 

Ko galime išmokti iš kitų: tarptautinio masto progos 

Visi karaliai reikš jam pagarbą, jam tarnaus visos tautos. 
 

Ps 72,11 

Šis  projektas 
finansuojamas  remiant  Europos  Komisijai.  Šis 
pranešimas  atspindi  tik  autoriaus  požiūrį,  todėl 
Komisija  negali  būti  laikoma  atsakinga  už  bet  kokį 
jame pateikiamos informacijos naudojimą. 

NEBIM, Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga 
Vytauto 38a, 92127 Klaipėda 

lina@baptist.lt 
http://www.baptist.lt/index.php/lt/biblijos‐mokykla.html  


