
 

Apie seminarą: 

Visuomenėje, kurioje 

gyvename ir kurios dalimi 

esame, psichologinės 

problemos ir sielos žaizdos 

yra slepiamos arba 

sprendžiamos savipagalbos, 

psichologinio konsultavimo, 

psichoterapijos būdu. 

Tačiau ką apie santykius, 

krizes, psichologinę bei 

fizinę prievartą, netektį, 

vaikystės patirtis bei 

traumas, nerimą, pykti ir 

sielvartą sako Biblija? Kodėl 

reikalinga, kad bet kokia 

psichologinė pagalba būtų 

pagrįsta Dievo Žodžiu? Kas 

yra Biblinė sielogyda ir kuo 

ji skiriasi nuo pasaulio 

siūlomų sprendimo būdų? 

Atsakymų į šiuos ir kitus 

klausimus ieškokime 

drauge. 

 

 

Nemėgdžiokite šio 

pasaulio, bet pasikeiskite, 

atnaujindami savo 

mąstymą, kad galėtumėte 

suvokti Dievo valią – kas 

gera, tinkama ir tobula. 

-- Rom 12, 2-- 
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Seminarą remia 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 

bažnyčias 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. 

 

Biblinė 
sielogyda: 
tikinčiųjų 
pagalba 

tikintiesiems 
 

Seminaras 
2018 m. spalio 18–20 d. 

Viešbutis „Santaka“ 
(Best Western Hotel) 

J. Gruodžio g. 21, Kaunas 

 

 

 
 



 

Markas ir Dona 

Keldermanai – 

sertifikuotų 
sielogydos 

specialistų šeima 
iš JAV. Praeityje 

13 metų tarnavęs 

dvasininku, dabar 
Markas greta 

profesionalios 
biblinės 

sielogydos dar 

užima studentų 
reikalų ir dvasinio 

formavimo dekano pareigas bei dėsto 

pastoracinę teologiją Puritan Reformed 
seminarijoje. Šiuo metu jis taip pat 

siekia ir biblinės sielogydos daktaro 
laipsnio Reformed Presbyterian 

seminarijoje.  
 Dona dirba Shepherd‘s Way 
Biblijos centre Grand Rapidse, aktyviai 

dalyvauja Puritan Reformed seminarijos 
studentų žmonų draugijos veikloje, 

seminarijoje konsultuoja sielogydos 

klausimais. Ji – ir kasdienių skaitinių 
knygos moterims Seasons of the Heart 

autorė. 
 Markas ir Dona šiuo metu gyvena 
Grand Rapidse, Mičigano valstijoje. Jie 

turi šešis vaikus ir vieną anūkę; greitu 
metu tikisi sulaukti dar dviejų vaikaičių. 

 

Programa: 

Spalio 18 d. (ketvirtadienis) 

1830–1900 Registracija 
1900–1950 „Biblinė sielogyda – kas tai? 

Ir kodėl sielogyda biblinė?“  
1950–2000 Pertrauka 

2000–2100 „Sielogyda: visko pradžia – 

Geroji Naujiena“ 

O Globėjas – Šventoji Dvasia, 
kurį mano vardu Tėvas atsiųs, – 

jis išmokys jus visko ir viską 
primins, ką esu jums pasakęs. 

-- Jono 14, 26-- 

 

Spalio 19 d. (penktadienis)  
Rytinė sesija  
900–950 „Vyraujantis motyvas sielogydoje 

ir krikščionio gyvenime“ 
950–1000 Kavos pertrauka 

1000–1050 „Pagundymai“ – atskiros 

paskaitos vyrams ir moterims 
1050–1100 Kavos pertrauka 

1100–1200 „Sveikos santuokos link“ – 

atskiros paskaitos vyrams ir moterims 
1200–1300 Pietų pertrauka 

1300–1350 „Nerimas/Rūpestis“ – paskaita 
moterims; „Pyktis/Kartėlis“ – paskaita 

vyrams 

1350–1400 Kavos pertrauka 
1400–1500 „Prievartos prigimtis" 

Spalio 19 d. (penktadienis) 

Vakarinė sesija  

1900–1950 „Istorija apie skausmą ir viltį“ 
1950–2000 Pertrauka 

2000–2100 Klausimai ir atsakymai 

 
Spalio 20 d. (šeštadienis) 

900–1020 „Sprendžiant kitas seksualines 
problemas“  

1020–1040 Kavos pertrauka 

1040–1200 „Krikščioniška tėvystė“ 
 

 
 

• Visi pranešimai seminaro metu bus 

verčiami iš anglų kalbos į lietuvių. 

• Seminaro dalyvių skaičius 
ribotas: 25 moterys ir 25 vyrai. 

• Iš kitų miestų atvyksiantys dalyviai 

raginami, jei įmanoma, nakvyne 
pasirūpinti patys.  

 

Registracija į seminarą: 

Aksana Gedvilienė.  
8-616 23769   (11:00 val. - 17:00 

val.) buhalterija@evangelija.lt 

 

 
Kaina:  
Seminaro mokestis – 25 eurai asmeniui 
(maitinimas įskaičiuotas). 

Registracijos mokestį reikia sumokėti į 

sąskaitą: Peter Frank Van Dalen 
LT02 7044 0600 0804 0392 (SEB 

bankas), mokėjimo paskirtyje įrašant: 
„Seminaras: dalyvio vardas, pavardė“ 

 

 

Kontaktinė informacija: 

Kun. Jonas Žiauka. 

jonziauka@yahoo.com. 
+370 (672) 04121 

 

Pastorius Gabrielius Lukošius.  
gabrielius@evangelija.lt.    

+370 (600) 23585 

 
 
 

www.coah.org 

 

mailto:buhalterija@evangelija.lt

