
 

Kur?       Panorama Hotel Konferencijų Centras 
                        Sodų g. 14, Vilnius 

Konferencija: „Krikščioniška santuoka“ 
 Konferencijos pranešėjai: 

Dr. Jim ir Caroline Newheiser 

Dr. Jim 25 metus tarnavo Malonės Biblijos 

Bažnyčios (Eskondido, Kalifornija) pastoriumi. Jis 

yra Biblinės sielovados ir mokinystės instituto 

(IBCD) bei Krikščioniškos sielovados programos 

Šarlotės reformuotos teologijos seminarijos 

direktorius bei knygų autorius. Taip pat Dr. Jim 

Newheiser tarnauja kaip Biblinės sielovados 

Kada?    2019 m. spalio 23 - 24  
      Trečiadienis 1000 - 1900, ketvirtadienis 900 - 1900 

 

Didelis skyrybų skaičius, dažnas smurtas šeimoje, nesantaika ir konfliktai liudija 

apie santuokos krizę. Deja, šie reiškiniai prasiskverbia ir į bažnyčią. Tačiau 

santuoką sukūrė Dievas, ir tik Jis žino kaip ją atgaivinti. Viešpaties planas yra 

tobulas, sustiprina santykius ir atneša išgydymą, meilę ir tikrąją laimę. 

Kviečiame į konferenciją, kurios tikslas   ̶  pažvelgti giliau į santuoką per Dievo 

Žodžio prizmę. Nes Dievo Žodyje yra išmintis, galinti nukreipti kiekvieną porą į 

teisingą kelią. Dievo Žodyje yra viltis, kai situacija atrodo beviltiška, o santykiai   ̶ 

tarsi neatstatomai sugriauti. Dievo Žodyje yra žinia apie Dievo malonę, kuri daro 

stebuklus ir nesuvokiamai didingai, kardinaliai ir neįsivaizduojamai nuostabiai 

keičia šeimą. Dievo Žodis atneša pilnatvę ir įgalina gyventi Kūrėją šlovinantį 

gyvenimą. 

 

koalicijos (BCC) ir Sertifikuotų Biblinės Sielovados (ACBC) asociacijos valdybos 

narys. Jim ir Caroline yra susituokę 36 metus ir turi 3 suaugusius vaikus. 

Konferencijos organizatoriai 

 Vilniaus Biblijos baptistų bažnyčia / vbbb.lt 

 Reformatų literatūros centras / www.reformatuknygos.lt 

Konferencijos rėmėjas 

 
 

Konferencijos temos 

Bendra sesija „Dievo planas ir tvarka santuokai“ 

Moterų grupė „Žmonos atsakomybės 

santuokoje“ (Caroline Newheiser) 

Vyrų grupė „Vyro atsakomybės 

santuokoje“ 

Bendra sesija „Bendravimas santuokoje ir konfliktų sprendimas“ 

Bendra sesija „Santuokos stiprinimo ir apsaugojimo pagrindai.“ 

Moterų grupė „Intymūs santykiai 

santuokoje“ (Caroline Newheiser)* 

Vyrų grupė „Intymūs santykiai 

santuokoje“ * 

* Tema bus nagrinėjama, jeigu liks pakankamai laiko. 

  

„Come Over and Help“ – Šiaurės Amerikos misionieriška 

organizacija, palaikanti Kristaus bažnyčias Rytų Europoje ir 

maloniai remianti šią konferenciją. www.coah.org 

 

Papildoma informacija 
Konferencija vyks anglų k. su vertimu į lietuvių k. 

Konferencijos dalyvio mokestis 25 € vienam žmogui (į kainą įeina pietūs ir 

užkandžiai). 

Atvykstantiems iš kitų miestų pagal poreikį suteikiama nakvynė. 

Registracija iki spalio 10 dienos užpildžius formą: http://bit.ly/ks2019konferencija 

Daugiau informacijos el. paštu renginiai@vbbb.lt arba telefonu +370 683 84840 
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http://bit.ly/ks2019konferencija
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