
 

Kur?       Vilniaus Biblijos baptistų bažnyčia 
                        S. Batoro g. 46, Vilnius 

Konferencija: "Tėvų ir suaugusių vaikų santykiai" 
 Konferencijos pranešėjas: 

Dr. Jim Newheiser 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. 

Kada?    2019 m. spalio 25 - 26 
     Penktadienis 1800 - 2100, šeštadienis 930 - 1700 
 

Turbūt visi pripažinsime, kad tėvų ir vaikų santykiai nėra paprasti ir lengvi. 

Įvairiomis gyvenimo aplinkybėmis mes susiduriame su skirtingu požiūriu, 

nesupratimu, nesutarimais, konfliktais ir kitais sunkumais. Su kiekvienu gyvenimo 

etapu ateina nauji, vis kitokie, savi iššūkiai tiek tėvams, tiek vaikams. Santykiai 

nenutrūksta ir vaikams užaugus. Atrodo, kad tėvų ir vaikų santykiai turėtų atnešti 

santarvę, pilnatvę ir palaiminimą, tačiau neretai suteikia gilų širdies skausmą, 

pergyvenimą ir nesantaiką. Dievas, kaip šeimos ir šių santykių Kūrėjas, apie juos 

daug kalba Savo Žodyje. Per visą Biblijoje pateiktą žmonijos istoriją mes matome 

tėvų ir vaikų santykių ypatumus. Net savo santykiuose su tikinčiaisiais Dievas 

naudoja šį, mums taip pažįstamų santykių, provaizdį. Dievas Biblijoje mums 

suteikė nemažai svarbių ir atgaivinančių pamokymų. Tad kviečiame prisijungti ir 

skirti laiką mokytis iš Dievo Žodžio, kad įgytume išminties ir viltingai statydintume 

santykius su mums brangiais žmonėmis Dievo numatytu keliu. 

Taip pat Dr. Jim Newheiser tarnauja kaip Biblinės sielovados koalicijos (BCC) ir 

Sertifikuotų Biblinės Sielovados (ACBC) asociacijos valdybos narys. Jim ir Caroline 

yra susituokę 36 metus ir turi 3 suaugusius vaikus. Dr. Jim yra kelių knygų apie tėvų 

ir vaikų santykius autorius: 

 „Tėvystė yra daugiau nei formulė“ (2015 m.) 

 „Jūs niekada nenustojate būti tėvais“, kartu su Elyse Fitzpatrick (2010 m.) 

 „Kai geri vaikai daro blogus sprendimus“, kartu su Elyse Fitzpatrick (2005 m.) 

Konferencijos organizatoriai 
 Vilniaus Biblijos baptistų bažnyčia / vbbb.lt 

 Reformatų literatūros centras / www.reformatuknygos.lt 

Konferencijos temos 
1. „Evangelija atneša susiskaldymą į šeimas.“ 

2. „Santykiai tarp tėvų ir suaugusių vaikų.“ 

3. „Kaip elgtis su aikštingais tėvais (taip pat, kai tėvai neišgelbėti).“ 

4. „Kaip elgtis su aikštingais suaugusiais vaikais (taip pat, kai vaikai neišgelbėti).“ 

5. Jei bus laiko: „Tėvams vaikų auginimas yra daugiau, negu formulė.“ 

 

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

Konferencijos dalyvio mokestis 10 € 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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