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Šoruden pārlasu Ecehiēla grāmatu. Ecehiēls piedzīvoja 
Jūdas došanos Bābeles trimdā, kas ir Dieva sods 
izredzētajai tautai par tās novēršanos no Viņa. Aizvesti prom 
no Apsolītās zemes, zinot, ka Jeruzāleme nopostīta un 
Dieva templis sagrauts, jūdi piedzīvo dziļas šaubas un 
izmisumu. Vai mēs joprojām esam Dieva tauta? Kā lai mēs 
pielūdzam Dievu svešā zemē, kur nav ne Jeruzālemes – 
Dieva pilsētas, ne Viņa mājokļa – tempļa? Vai Dievs 
joprojām visu kontrolē?

Caur Ecehiēlu Dievs atbild Savai tautai. Vai jūs joprojām 
esat Mana tauta? Jā, un reiz Es jūs šķīstīšu no jauna, došu 
jums jaunu sirdi un garu, un “jūs būsiet Mana tauta, un Es 
būšu jūsu Dievs”. (36:28) Es atvedīšu jūs mājas uz zemi, ko 
devu jūsu tēviem (36:28), un atjaunošu jūsu pilsētas. (36:35) 

Kā jums Mani pielūgt tagad, kad vairs nav ne Jeruzālemes, 
ne tempļa? Dievs dod Ecehiēlam vīziju, kurā Dieva godība 
atstāj apgānīto templi. (10.nod.) Dievs apliecina, ka mājo 

visur, arī pie trimdiniekiem Bābeles upes krastos. Dieva 
godība atgriezīsies atjaunotajā templī nākotnē, lai tur mājotu 
mūžīgi. (43.nod.)

Vai Dievs joprojām visu kontrolē? Arī uz šo jautājumu 
Ecehiēls atbild apstiprinoši. Trimdinieki atgriezīsies mājās, 
izglābti un pasargāti – ne jau Jūdas nopelnu dēļ, bet Dieva 
godības dēļ. Un kad viss tas notiks, tad tautas „zinās, ka Es 
Esmu Tas Kungs” – šie vārdi kā mūžīgas patiesības 
apliecinājums Ecehiēla grāmatā izskan vismaz sešdesmit 
reižu.

Lai Dievs mūs svētī, ka 18.novembra svētkus sagaidām, 
ticībā zinot, ka arī mūsu valsts liktenis, neskatoties uz 
pašreizējo situāciju, joprojām ir Tā Kunga rokās, Kurš ir 
visuresošs, visuvarens un nemainīgas mīlestības pilns.

Līva Fokrote
Baltijas Pastorāla institūta
Studiju daļas vadītāja



M I S I J A S  D A R B A  N O Z A R E

t A S  I R  k A u t  k A S  v A I R ā k 
k ā  t I k A I  k O R I S !

Pacietības augļi 
un misijas cena

Fusion

(Turpinājums no BV 
jūnija numura)

Viljams Kerijs ir 
ceļā uz Indiju. 
Viņam līdzi ir 
devušies viņa bērni 
un sieva, kura 
gaida viņu ceturtā 
bērna 
piedzimšanu. 
Misijas ceļā viņus 
piekrīt pavadīt arī 
Kerija sievas māsa, 
lai palīdzētu viņai 
gaidāmā bērna 
dzemdībās. 1793. 
gada aprīlī viņi ir uz 
kuģa, kas kuģos uz 
Indiju. Taču pašā 
ceļa sākumā angļu 

kuģa kapteinis, uzzinot par viņu misijas nolūkiem, atstāja viņus 
netālajā Vaita salā (Isle of Wight), uzskatot, ka Keriji pārkāpj sava laika 
Britu Austrumindijas kompānijas (British East India Company) 
ceļošanas un darbības noteikumus. Uz salas viņi sabija līdz jūnijam. 
Šajā laikā arī piedzima Keriju ģimenes ceturtā atvase. Kalkutā viņi 
nonāca tikai novembrī, kur viņi nokļuva ar kādu Dānijai piederoša 
kuģa kapteiņa labvēlību. Visā Kerija misijas laikā viņš saņems 
palīdzību nevis no Anglijas karalistes, bet gan no Dānijas karalistes. 
Pirmajā darbības gadā Kalkutā misionāri meklēja resursus gan savai 
izdzīvošanai, gan arī vietu, kur nodibināt misiju. Līdztekus tam viņi 
uzsāka apgūt bengāļu valodu, lai varētu sazināties ar vietējiem 
cilvēkiem. Drīz vien arī atrisinājās jautājums par vietu, kur ierīkot 
misiju. Viljama Kerija ģimenei pazīstamam cilvēkam piederēja divas 
indigo ražotnes un viņam bija nepieciešami pārraugi šajās ražotnēs. 
Šo darbu tad arī uzņēmās Kerijs. Sešu gadu garumā, kuros viņš 
pārraudzīja indigo iegūšanu, viņš pabeidza tulkot pirmo Jauno Derību 
bengāļu valodā. Šajā laikā Kerijs arī uzsāka formulēt principus, uz 
kuriem viņš iecerēja balstīt savu misijas sabiedrību. Šie principi 
paredzēja komūnas veida sadzīvi, savu vajadzību nodrošināšanu 
saviem spēkiem un dedzīgu kalpotāju sagatavošanu. Raksturojot 
Viljama Kerija misijas gaitas, varam teikt, ka pirmie gadi ir iezīmīgi arī 
ar ārējām un iekšējām grūtībām. Esot Indijā, Kerijs pa īstam varēja 
izdzīvot gan misijas darba saldos augļus, gan pārlieku lielo cenu, kuru 
viņš un viņa ģimene maksāja par šo kalpošanu. Keriju ģimeni 
piemeklē traģēdija, kad viņu dēls Pīters nomirst no dizentērijas, 
izraisot Kerija sievai nervu sabrukumu, no kura viņa nekad neatguvās 
līdz pat savai nāvei 1807. gadā. Vēlāk Viljams Kerijs apprecējās 
atkārtoti. Šīs iekšējās grūtības pastiprinās ar to, ka Viljams Kerijs un 
viņa ģimene nonāca pavisam citā kultūrā un vienā no sava laika 
pasaules nostūriem, kur viņa ģimenei bija grūti adaptēties un ko 
nekad līdz galam nespēja izdarīt Viljama Kerija sieva. Viņa 
pakāpeniski garīgi sabruka. 

Pie ārējām grūtībām vispirms varam minēt vietējo britu nelabvēlību 
pret misijas darbu, kas lika misionāriem meklēt patvērumu un 
uzturēšanās iespējas dāņu pārvaldītajā teritorijā. Arī sludināšanas 
sākums bija ar savām grūtībām. Lai gan Kerijs katru dienu cītīgi 
sludināja evaņģēliju indiešiem, taču tikai pēc sešu gadu cītīga misijas 
darba 1800. gada beigās kristietībai ar pagremdi pievēršas pirmais 
indietis Krišnapāls. Šos grūtos augļus izskaidro tādas Indijā 
pastāvošās tradīcijas kā kastu atšķirības. Sava cīņa Kerijam bija 

Ar lielu ticību, ka arī Latvijā kaut kas tāds ir iespējams, Rīgas 
baptistu Semināra draudze sadarbībā ar starptautiskās 
kristiešu organizācijas Josiah Venture pārstāvniecību Latvijā šī 
gada jūlijā rīkoja muzikālo nometni/darbnīcu – Fusion (no 
angļu valodas – sajaukums, sakausējums). Doma par šo 
no metni radās pēc pēc Terija Ingliša (Terry English) 
viesošanās Latvijā šī gada februārī, kad viņš ieradās kopā ar 
līdzīga projekta Tensing (projekts tiek īstenots ar Jaunatne ar 
misiju atbalstu) kori no Čehijas. Pēdējo 10 gadu laikā Čehijā ir 
dibināti jau 6 šādi kori.

Fusion ir koris, kura dalībnieki ir vecumā no 11 līdz 18 ga diem, 
bet ir arī vecāki “jaunieši”. Jūlijā notikušajā nome tnē Valde
mārpilī bija 22 kora dalībnieki, 10 vadītāji no Latvijas un 9 
va dī tāji no Čehijas.  Sešu dienu garumā jaunieši kopīgi mācī
jās dziedāt dažādas populāras dziesmas, kā arī apguva mūzi
kas instrumentu spēli (ģitāru, basģitāru, elektrisko ģitāru, 
bungas), diriģēšanu, vokālu un dejas.

Pēc sešām dienām devāmies atpakaļ uz Rīgu, kur brīvā laika 
centra „Jota” telpās Fusion koris pilnā sastāvā kopā ar 
latviešu un čehu vadītājiem sniedza koncertu nometnes 
dalībnieku vecākiem un draugiem. Tas bija kulminācijas 
mirklis šīm kopā aizvadītajām dienām. Skumjas un asaras par 
šķiršanos, bet tikai līdz 23. septembrim. Tagad katru trešdienu 
plkst. 18:00 šis koris tiekas Lāčplēša ielā 37 (Semināra 
draudzes jauniešu telpās), kur notiek mēģinājumi. Līdz šim 
katru reizi ir kādi jauni dalībnieki, un tas nozīmē, ka tas ir kaut 
kas interesants un vajadzīgs šodienas jauniešiem.

Fusion kora pamatlikumi.

1) Tas ir evaņģelizācijas rīks, lai aizsniegtu jauniešus, kuri 
Dievu nepazīst.

2) Koris nav pašmērķis – mērķis ir mainītas dzīves.

3) Fusion nav kristiešu koris. Tas ir nekristiešu koris ar 
vadītājiem kristiešiem.

4) Fusion ir piesaistīts lokālajai draudzei.

5) Fusion pamatā ir attiecības. Tā ir attiecību kalpošana – 
mēģinājumu diena ir tikai vieta un laiks, kur visi sanāk 
kopā, bet īstā kalpošana ir pirms tam un pēc tam.

6) Visi ir iesaistīti! Dalībnieki tiek iesaistīti dažādās aktivitātēs, 
un viņiem tiek uzticētas dažādas atbildības. Vadītāji ir palīgi 
– patiesībā īstie darītāji ir paši dalībnieki.

7) Vadītāji nekaunas no savas ticības Dievam, ko arī apliecina 
katrā mēģinājumā un privātajās sarunās. 

Josiah Venture pārstāvniecība Latvijā ir gatava palīdzēt 
evaņģēliju sludinošām draudzēm aizsniegt jauniešus Kristum 
ar Fusion projekta palīdzību. Lai gan nākamā gada vasarā 
rīkosim jau trīs Fusion nometnes (nometnes organizē trīs 

Viljams Kerijs krista Krišna Palu – pirmo viņa misijas 
ietvaros atgriezto indieti.

(Turpinājums 4.lpp)



dažādas draudzes Latvijā, kuras jau izrādījušas interesi par šo 
projektu), tomēr esam gatavi draudzēm stāstīt par Fusion, palīdzēt 
plānot nometnes un konsultēt, lai jau tuvākajā laikā arvien vairāk 
jauniešu Latvijā sadzirdētu Kristus vēsti caur šo Dieva doto rīku – 
Fusion. 

Ja jums ir jautājumi un vēlaties uzzināt ko vairāk par Fusion 
projektu, lūdzu, apmeklējiet Fusion vietni internetā – http://
fusionlatvia.wordpress.com vai sazinieties ar Fusion koordinatoru 
Latvijā – Rīgas baptistu Semināra draudzes sludinātāju Edgaru 
Deksni, tālr. 26434117, epasts – edgars.deksnis@gmail.com

Fusion RĪGA dalībnieku atziņas.

Megija: Fusion koris ir pasakaina vieta, kur izrauties no apkārtējā 

noguruma, garlaicības un apnīkošās rutīnas un vienkārši atpūsties 
ar pasakainiem cilvēkiem, kā arī vēl padziedāt! Tā ir lieliska iespēja 
apgūt ko vēl nezināmu. Kas var būt vēl superīgāk – cilvēki, jautra 
padziedāšana un pilnīgi viss vēl nebijis.

Ieva: Fusion ir kaut kas neatkārtojams. Vieta, kur ir vispozitīvākie 
un draudzīgākie cilvēki. Vienreiz aizejot, rodas iespaids – cik labi 
tur ir. Man pat nav vārdu, lai to izteiktu. Tikai pamēģini!

Roberts: Es par trešdienas pasākumiem esmu ļoti optimistiski 
noskaņots. Man tur ļoti patīk, un cilvēki arī ir  jauki un superīgi. Es 
uzskatu, ka šis pasākums ir izdevies, un tas ir ideāls laiks, kad 
varu atslēgties no dienas rutīnas un stresa.

Materiālu sagatavoja Edgars Deksnis

Kad finanšu dēļ valstī aizveras daudzu 
iespēju durvis, draudzēm paveras 
nebijušas iespējas ieguldīt bērnos, lai viņu 
dzīves vadlīnijas noteiktu Dieva Vārda 
patiesība un dzīvas attiecības ar Jēzu.

Šī ir īpaša iespēja vietējai draudzei kalpot 
sākumskolas klašu skolēniem kā Bībeles 
pulciņa skolotājiem, palīgiem un aizlūdzē
jiem. Tā ir bērnu evaņģelizācija, māceklība 
un iepazīstināšana ar draudzi, jo regulāras 
no dar bības Labās Vēsts pulciņā (LVP) 
skolā vada draudzes izveidota brīvprātīgo 
komanda. 

Bērnu kristīgās izglītības apvienība (BKIA) 
sadarbībā ar draudzēm vēlas izmantot šo 
laiku un uzrunāt bērnus tur, kur viņi pavada 
dienas lielāko daļu, organizējot Bībeles 
pulciņus.

Kā veidosies partnerattiecības starp 
draudzi un BKIA?
BKIA palīdzēs nodibināt kontaktus ar 
skolām, mērķtiecīgi apmācīs draudzes 
izveidoto komandu Bībeles pulciņa 
darbībai, nodrošinās ar pulciņa 
programmu, kā arī palīdzēs pulciņa 
uzsākšanā un atbalstīs turpmākajā darbā.

Draudze izveidos brīvprātīgo komandu, 
vadīs Bībeles pulciņu vietējā skolā, lūgs 
par darbu ar bērniem, kā arī finansiāli 
nodrošinās noteiktā pulciņa darbību.

Bērnu un viņu ģimeņu garīgās aprūpes 
darbs dos godu Dievam, paplašinās Viņa 
Valstību un veicinās draudzes izaugsmi.
Ieguvumi draudzei:
– draudze kļūs redzamāka un pieejamāka 

sabiedrībai;
– draudzē būs jauni apmācīti darbinieki un 

mācību materiāli ne tikai pulciņa 
vajadzībām, bet arī visai draudzes Bērnu 
kalpošanas programmai;

– tiks sagatavots ceļš ģimenēm, ienākot 
draudzē;

– VISU vecumu draudzes locekļiem būs 
iespēja kalpot bērniem.

Šajās partnerattiecībās nozīmīga loma būs 
arī skolai, kurā notiks pulciņš.  

Kas ir pirmais apmācības posms?
Lai gūtu priekšstatu par Labās Vēsts 
pulciņu darbību, rastu atbildes uz 
jautājumiem par pulciņa organizēšanu, 
komandu un programmu, saņemtu 
apmācību bērnu kalpošanai svarīgos 
aspektos, BKIA organizē Vienas dienas 
intensīvo apmācību (VDIA) “Sirdi Dievam, 
roku bērnam”. 

Kādas ir VDIA tēmas?
Apmācības programma veidota ar mērķi 
dot pamatzināšanas Labās Vēsts pulciņa 
skolotājiem un palīgiem. Tēmas:
– bērnu evaņģelizācijas nozīmīgums;
– glābšanas vēsts pasniegšana bērniem;
– dzīvi mainošas Bībeles stundas 

sagatavošana;
– Bībeles pantu mācīšana;
– bērna portrets;
– Labās Vēsts pulciņa komandas 

veidošana;
– mācību aktivitāšu izmantošana 

nodarbībā.

Kad notiks apmācības diena un kā 
pieteikties?
Nākošā Vienas dienas intensīvā apmācība 
notiks Matīsa ielā 50b, Rīgā, 28. novembrī 
no plkst. 9:00 līdz 18:00. Pieteikšanās līdz 
20. novembrim, rakstot uz info@bkia.lv vai 
zvanot pa tālr.: 67290921, 29186283 (Inese 
Vilšķērste). DALĪBAS MAKSA – Ls 10, 
piesakoties pēc 20. novembra, – Ls 15.  

Dalības maksā iekļauti apmācības dienas 
mācību materiāli, papildu izdales materiāli 
darba grupās, pusdienas un 
atspirdzinājumi. Ja no draudzes/
organizācijas piesakās 5 un vairāk cilvēku 
komanda, tad dalības maksai piešķir 20% 
atlaidi. Papildu informācija un reģistrācijas 
anketa mājas lapā: www.bkia.lv. 

Dalības maksu pārskaitīt: BKIA, reģ. nr. 
40008062314, Swedbanka, konta nr. 
LV46HABA0551001714828
(pārskaitījumā norādīt dalībnieka vārdu, 
uzvārdu un maksājuma mērķi – dalības 
maksa VDIA).

Izmantosim iespēju, kad durvis ir vaļā!

Iesim kopā, lai katrs bērns Latvijā 
sadzirdētu Labo Vēsti par Kristu!

Kad aprīlī no Aijas Grīnbergas dzirdēju par 
Amerikā gūto pieredzi kristīga pulciņa 
izveidē un pasniegšanas metodikā, es teicu 
– tas ir ceļš, kas ejams mums! To vajadzēja 
stāstīt visiem skolotājiem aprīļa 
konferencē... Un tūlīt arī lūdzu BKIA 
komandu ieplānot šādu apmācības dienu 
Talsos 1. augustā. Atsaucība bija ļoti liela, 
50 dalībnieki – tātad 10 potenciālās 
komandas (bija komanda arī no Kuldīgas 
un pārstāvji no Madonas). Grūtākais ir 
otrais posms - iet pie skolu direktoriem un 
to visu stāstīt, aizraut, lai arī viņiem liktos 
svarīgi piedāvāt šādu pulciņu saviem 
skolēniem. Bet vēl grūtāk ir nokomplektēt 
komandu, kura reāli ies skolā (nevis 
draudzes svētdienskolā), jo darbdienā 
pulksten 14.00 vai 15.00 ne visi ir brīvi. Un 
tomēr ļoti daudzi skolotāji, tostarp arī 
kristīgās mācības skolotāji, ir atlaisti, bet tas 
varētu atstāt negatīvu iespaidu uz 
kalpošanu Jēzum. 

Vēlos uzteikt lektores par ļoti labi organizēto 
semināru un nodrošinājumu ar materiāliem. 

Mani ļoti interesēja pati metodika, kas ir 
ģeniāli vienkārša, un gribējās vairāk laika 
veltīt tieši tam, nevis garam ievadam. 
Mācīties darot jeb integrētā stunda – labi 
pazīstams sauklis 90. gados, kas tā arī īsti 
mūsu skolās nav neieviesies – tā es šo 
metodiku varētu īsumā raksturot. Bija 
interesanti un vērtīgi jebkura priekšmeta 
skolotājām – arī izmantošanai mācību 
priekšmetu pasniegšanā. Šī iemesla dēļ 
komandā pieteikušies arī citu priekšmetu 
skolotāji. Tomēr galvenais ir tas, kas bērnus 
uzrunā. Elita K.

Materiālu sagatavoja Indra Baumane un 
Inese Vilšķērste.

A R  v ē S t I  p A R  k R I S t u  S A v ā  A p k ā R t N ē 
u N  I E v E D ī S I M  v I ņ u S  v I E t ē J ā  D R A u D Z ē

Aizsniegsim bērnus



jāizcīna, lai izskaustu sati praksi, kur 
saskaņā ar tradicionālo hinduisma 
praksi atraitne dzīva sevi upurēja uz 
sava vīra bēru sārta. Sati prakse, 
pateicoties Kerija pūlēm, tiek 
aizliegta tikai 1829. gada pašā 
noslēgumā. Hinduistu pāriešana 
kristietībā aktualizēja šos 
jautājumus. Piemēram, bija aktuāls 
jautājums, vai, kļūstot par kristieti, ir 
jāsaglabā sava kasta. 1802. gadā 
Krišnapāla meita apprecējās ar 
brahmani. Brahmaņi vēsturiski 
piederēja pie skolotāju un 
zinātnieku kastas, kas savukārt 
piederēja pie vienas no četrām 
vadošajām kastām un baudīja 
ietekmi un varu sabiedrībā. Šīs 
kāzas publiski parādīja, ka 
kristietība noraidīja kastu atšķirības. 

Neskatoties uz grūtībām, misiju 
stiprināja gan jauniem misionāriem, 
kuri šo gadu garumā ieradās, lai 
kalpotu Viljama Kerija vadītajā 
misijā, gan – vēlākajā misijas gaitā – 
vietējie jaunie kristīgie darbinieki.

Viljama Kerija misijas pieredze 
mums šodien izvirza nopietnas 
patiesības pārdomām. Vispirms tā 
atgādina, ka līdz ar atsaukšanos 
Dieva aicinājumam ir jābūt gataviem 
ne tikai uz pacietīgu un neatlaidīgu 
darbu, bet arī uz to, ka reizēm var 
nākties maksāt pat visaugstāko 
cenu. Mēs varam tikai iztēloties sevi 
Kerija vietā, kur sešu gadu garumā 
nav neviena, kurš atsauktos, ir 
jāpiedzīvo skeptiskas replikas no 
kristiešiem viņa dzimtenē, jāpiedzīvo 
nopietnas ģimenes grūtības un 
ticībā jāiet tālāk, gan mācoties 
valodas, gan tulkojot Rakstus, gan 
smagi strādājot, lai sevi uzturētu, 
gan cīnoties par sociālām 
pārmaiņām sabiedrībā.

Mums mūsu Indija ir tepat Latvijā, 
kur vēl ir daudz darāmā, lai nestu 
evaņģēlija vēsti mūsu laikabiedriem. 
Taču, tāpat kā Kerijam, arī mums ir 
jāapbruņojas ar pacietību Dieva 
darbā, pretēji sabiedrībai, kas 
orientēta uz ātriem rezultātiem, un 
jāturpina iesāktais misijas darbs. 
Tāpat ir jābūt gataviem, ka Dieva 
valstības aicinājums ir ne tikai ar 
saviem augļiem, par kuriem varam 
priecāties, bet arī ar savu cenu, 
sākot jau ar mūsu katra viena dzīvi, 
laiku, prioritātēm un jau daudz 
nopietnākām lietām. Lai Dievs 
mums visiem palīdz, ka varam palikt 
uzticīgi Dieva aicinājumam arī 
grūtību priekšā. Viljamam Kerija 
dzīve tam ir piemērs un var būt 
mums katram par iedrošinājumu!   

Materiālu sagatavoja  
Oļegs Jermolājevs

Mācāmies, lai mācītu
No 7.12.oktobrim Latvijā 
viesojās organizācijas Kidz At 
Heart International pārstāvji, 
šoreiz piecas svētdienskolotājas. 
Sadarbība, kas sākusies pēc 
bīskapa Pētera Sproģa 
iniciatīvas, ir veiksmīgi 
attīstījusies. Seminārs ar plašu 
mācību programmu notika 10. 
oktobrī Rīgā, Vīlandes 
dievnamā, un saīsināti 9. oktobrī 
Ogres Trīsvienības baptistu 
draudzes dievnamā. Galvenās 
tēmas, ko svētdienskolotāji 
apguva gan teorētiski, gan 
praktiski, bija: Bībeles stāstu 
atdzīvināšana, dažādi 
inteliģences līmeņi, kas nosaka 
bērnu spējas apgūt mācību 
vielu, Bībeles stāstu mācīšana, 
izmantojot būtiskus jautājumus, 
un bērnu lūgšanas dzīves 
veidošana. Dalībnieki saņēma 
arī visu lekciju materiālus 
latviešu valodā. 

Novērtējuma anketās sadaļā 
„vērtīgākās atziņas no semināra” 
dominēja šādi ieraksti: esmu 
ieguvusi(is) izpratni un pieredzi, 
kā radoši strādāt ar bērniem un 
iesaistīt viņus nodarbībā, jaunas 
zināšanas un pieredzi par darbu 
grupās, kā arī konkrētu Bībeles 
stāstu mācīšanā. Ir apgūtas 
jaunas zināšanas, kā pareizi 
uzdot jautājumus bērniem – ne 
tikai izzinošos, bet arī 
izvērtējošos un salīdzinošos. 
Interesanti bija mācīties par 
Bībeles stāstiem, kuri netiek tik 
bieži mācīti, par to, kādi ir bērnu izpratnes un uztveres veidi. Noderīgi bija uzzināt par 8 
zinātniski pamatotiem veidiem, kā bērni mācās vislabāk u.c. Tomēr vislielāko atsaucību un 
novērtējumu bija guvusi gan lekcija, gan praktiski piemēri par to, kā rosināt bērnus lūgt, kā 
veidot bērnu lūgšanas dzīvi, kā mācīt bērnus uzticēt savas rūpes Dievam, kā lūgt par visas 
pasaules vajadzībām, kā interesanti veidot lūgšanu stacijas. 

Aizkustinoši bija tas, kā paši skolotāji, izejot cauri zālē izveidotām 4 lūgšanu stacijām, izteica 
savas personīgās vajadzības, kas tik dzīvi sasaucās ar šodienas situāciju – finansiālās rūpes, 
parādu nasta, zaudēts darbs, neziņa par nākotni, rūpes par neatpestītiem tuviniekiem. 

Mudīte Mardoka no Ogres saka: „Man ļoti patika lekciju pasniegšanas veids, ka pārī vienmēr 
runā divi lektori. Tas atsvaidzina un uztur lekcijā spraigumu. Radoša iniciatīva bija arī lūgšanu 
staciju izvietojums telpā, kur reāli varējām lūgt par pasauli, savām problēmām, par tiem, kas 
piedzīvo rūpes un pārdzīvojumus, par evaņģelizāciju. To noteikti pielietošu darbā ar bērniem. 
Un, kā jau vienmēr, arī iepriekš zināmas lietas tika atsvaidzinātas un aktualizētas.”

Paldies lektorēm par uzrunājošu nodarbību izstrādāšanu! Iepriecināja labais semināra 
apmeklējums – Ogrē un Rīgā kopā piedalījās 100 skolotāju – un fakts, ka svētdienskolotāju 
rindās bija daudz gados jaunu cilvēku seju. Tas liecina par to, ka draudžu svētdienskolās 
notikusi paaudžu maiņa un darbs turpinās. Semināros piedalījās arī svētdienskolotāji no 
citām konfesijām. 

No Rīgas viesi devās uz Tallinu un Tartu, lai arī tur lasītu lekcijas svētdienskolotājiem. 

Paldies visiem brīvprātīgajiem, kas palīdzēja semināra organizēšanā, kā arī Ogres un Rīgas 
Vīlandes baptistu draudzēm, kas uzņēma viesus un dalībniekus.

Materiālu sagatavoja Elza Roze

Foto: Līva Fokrote un Agnese Karapetjana

(Turpinājums no 2.lpp)



Labdien, topošie Kristīgās vadības koledžas studenti!

Jau vairāku gadu garumā Kristīgās vadības koledža ir strādājusi pie 
teoloģiskas augstā kās izglītības studiju programmas. Plānojam uzsākt 
studiju programmu „Garīgā aprūpe un konsultēšana”, lai sagatavotu 
pastorālos darbi niekus. Tā kā tā ir jauna profesija, uz šo brīdi 
pastorālā darbinieka profesijas standarts tiek saskaņots ar LR IZM un 
LR LM. Kad šī profesija tiks iekļauta profesiju klasifikatorā, LR IZM tiks 
ie snieg ti dokumenti programmas „Garīgā aprūpe un konsultēšana” 
licencēšanai. Ceram, ka licenci izdosies saņemt līdz 2010. gada 
janvāra mēnesim. 

Vēršos pie draudzēm, draudžu nozaru aktīvistiem, kristīga un 
pastorāla darba veicējiem ar piedāvājumu izmantot šo jauno iespēju 
un pieteikties studijām topošajā studiju programmā „Garīgā aprūpe 
un konsultēšana”. 

Plānotais studiju ilgums ir 2 gadi (četri semestri). Nodarbības klasē 
notiks četras reizes mēnesī piektdienās un sestdienās. Praktiski tas 
nozīmē, ka studijas klasē notiks katru otro nedēļas nogali. Plānojam 
attīstīt pirmā studiju gada laikā arī estudiju iespēju šīs studiju 
programmas apgūšanā. Plānotais estudiju ilgums būs 2,5 gadi. 
Studiju programma tiks apgūta pēc moduļu sistēmas, kas ļaus 
studējošajam labāk apvienot studijas ar darbu vai kalpošanu.

Pastorālā darbinieka kalpošana ir paredzēta gan draudzē, gan 
turpinot izglītoties, paredzēta iespēja kalpot kapelāna darbā. Koledža 
ir uzsākusi sarunas ar Rīgas Stradiņa Universitāti par tālākizglītības 
iegūšanu tiem, kuru aicinājums ir kapelāna darbs veselības aprūpes 
jomā. Savukārt tiem, kurus interesēs kapelāna darbs ieslodzījumu 
vietās un nacionālajos bruņotajos spēkos, pietiks ar koledžas 
piedāvāto izglītību. Šeit gan jāmin, ka darbs veselības aprūpes, 
tieslietu vai aizsardzības struktūrās ir atkarīgs no šo struktūru iekšējās 
kārtības un pieprasījuma.

„Garīgās aprūpes un konsultēšanas” studiju programmai ir noteikta 
pati zemākā studiju maksa koledžā, proti, 190 LVL semestrī jeb 380 
LVL mācību gadā. Koledža saprot, ka studijās iegūtās zināšanas tiks 
ieguldītas, galvenokārt kalpojot draudzēs, tāpēc arī šī programma tiek 
piedāvāta par ļoti pieejamu samaksu. Koledža strādā pie iespējas 
piedāvāt draudzēm zināmu skaitu apmaksātu studiju vietu skaitu. 

Ja jūs ir ieinteresējusi koledžas studiju programma „Garīgā aprūpe un 
konsultēšana”, aicinām jūs jau tuvākajā laikā apmeklēt sagatavošanās 
studijas, lai sagatavotos dažādajām pastorālajām kalpošanām 
draudzē un sabiedrībā.

Ņemot vērā Latvijas ekonomisko situāciju, piedāvājam elastīgu studiju 
samaksas grafiku, studiju ietvaros nodrošināsim ar labiem studiju 
materiāliem, profesionāliem un kristietību praktizējošiem docētājiem 
un augstākās izglītības studijām kristīgā augstākās izglītības iestādē. 
Pieteikšanās studijām turpināsies līdz 2010. gada sākumam, taču tos, 
kuri vēlas iepazīties ar jauno studiju programmu un nopietni studēt 
jau rudens semestrī, aicinām pieteikties, tiklīdz esat pieņēmuši 
lēmumu studēt šajā studiju programmā. 

Tuvāka informācija par studijām Kristīgās vadības koledžā ir 
iegūstama www.kvk.lv vai rakstot personīgi uz epastu: olegs.
jermolajevs@kvk.lv.

Uz tikšanos koledžā,
Oļegs Jermolājevs
KVK direktora p.i.,
studiju programmas „Garīgā aprūpe un konsultēšana” vadītājs

Kristīgās 
vadības 
koledža Toreiz, kad mēs gājām pie mācītājiem un piedāvājām bērnu 

grāmatiņas „Toto un viņa draugi” latviešu un krievu valodā 
apmaiņā pret ziedojumiem, bija maz zinātāju, ka Jelgavas 
rajonā, 25 kilometru attālumā no Jelgavas, ir tāds ciematiņš kā 
Oglaine.

Jā, arī mēs nezinājām, ka tāds neliels ciematiņš pastāv, taču 
Latvijas teritorijā tamlīdzīgu ciematiņu ir vairāki desmiti, bet 
Dievs zināja par šo ciematu un Viņam tur bija cilvēki, radīti 
glābšanai. Dievs uz Oglaini mūs aizveda brīnumainā veidā.

Kā jau vairums atceras, 90to gadu sākumā Dievs piemeklēja 
Latviju ar īpašu svētību – Dieva meklējuma slāpes. Tad mēs 
bijām desmitu un pat simtu cilvēku grēku nožēlošanas un 
atgriešanās liecinieki.

1993. gada ziemā Jelgavas krievu baptistu draudzē atgriezās 
arī kāds jauns cilvēks. Atšķirībā no citiem atgrieztajiem 
cilvēkiem, viņš izcēlās ar to, ka asarām acīs lūdza: „Atnāciet pie 
mums uz Oglaini ar evaņģēliju. Tur ir tik daudz manu draugu, 
kuri ir tādi paši dzērāji kā es, arī viņiem ir nepieciešams Dievs.” 
Mēs argumentējām, ka mums nav nepieciešamā potenciāla 
evaņģelizācijai, ka mūsu draudze pastāv tikai piecus gadus, bet 
šis jaunais cilvēks turpināja lūgties, lai mēs noteikti ierodamies 
Oglainē, un mēs sapratām, ka Dievs mūs aicina tur sludināt 
(Apustuļu darbi 10:16).

Pirmais dievkalpojums notika 1994. gada Lieldienās bijušā 
kluba telpās, kad gandrīz viss ciemats bija ieradies dzirdēt Labo 
Vēsti. Tā Dievs uzsāka savu glābšanas darbu šajā reģionā.

Tur lija pirmās grēku nožēlas asaras, izskanēja pirmās 
lūgšanas, pirmās pateicības Dievam par Viņa mīlestību. Tāds 
bija sākums patstāvīgam darbam Oglainē. Jau pēc gada mēs 
priecājāmies par pirmajām dvēselēm, kuras ūdens kristībās 
slēdza derību ar Dievu.

2009. gada 27. septembrī izremontētā ēkā notika pateicības 
dievkalpojums ar mūsu Latvijas Baptistu draudžu savienības 
bīskapa Pētera Sproģa piedalīšanos. Mēs pateicāmies Dievam 
ne tikai par zemes svētīšanu, bet arī atskatījāmies uz 15 gadus 
ilgo ceļu, kurā Dievs mūs vadīja. Mēs pateicāmies par to, ka 
Viņš mums uzticēja šo kalpošanu, kā arī par pabeigto remontu 
un to, ka bijusī ēdnīca tagad ir kļuvusi par Dieva pielūgsmes 
vietu, kura ir garīgās maizes bagātināta.

Izmantojot šo iespēju, Oglaines baptistu draudzes vārdā vēlos 
pateikties jums, saviem brāļiem un māsām, mūsu Savienības 
baznīcas locekļiem: „Milzīgs paldies jums par līdzdalību, 
sniedzot materiālu atbalstu nelielajam Oglaines ciematiņam, lai 
tajā varētu tikt pasludināts evaņģēlijs. Lai Dievs jūs svētī!” 

Ar pateicību, Oglaines draudzes mācītājs Dmitrijs Rošiors

Labā Vēsts 
Oglainē



1. Aizlūgsim par Latvijas mazajām 
draudzēm, kurās nav darbinieku. Lūgsim 
paļāvību Svētā Gara vadībai un atvērtību 
Dieva plānam caur mums – jautāsim 
Dievam, nebaidoties sadzirdēt un 
paklausīt, vai neesam tie, kurus Viņš 
aicina Savā darbā šeit un tagad.

2. Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu 
diena. Lūgsim par sievietēm Latvijā, Eiropā 
un pasaulē, kas cieš nabadzību, slimības un 
vardarbību. Sevišķi lūgsim par sievietēm 
Āfrikā un Āzijā. Lūgsim sapratni, kā labāk 
pasludināt Kristus vēsti sievietēm mūsu 
tuvumā. (Informācija par Lūgšanu dienu – 
www.bwawd.org)

3. Pateiksimies un lūgsim par Subates 
draudzi, mācītāju Juri Grigu un viņa ģimeni. 
Lūgsim, lai Dievs palīdz atrast jaunas 
iespējas aizsniegt cilvēkus Kristum.

4. Pateiksimies un lūgsim par Talsu drau
dzi, mācītāju Aivaru Šķuburu un viņa ģimeni. 
Lūgsim par desmit jaunkristītajiem draudzes 
locekļiem, lai viņi pieaug Kristū. Lūgsim par 
jauniešiem, svētdienskolas kalpošanu, māsu 
kalpošanu, par trūcīgiem cilvēkiem, kam tiek 
pasniegts ēdiens. Lūgsim, ka varam palīdzēt 
arī viņu dvēselēm. 

5. Lūgsim par Nīderlandes baptistu savie
nī bu, kurā ir 85 draudzes ar 11 839 locekļiem.

6. Pateiksimies un lūgsim par muzikālo 
kalpošanu mūsu draudzēs. Lūgsim svētību, 
izdošanos un spēku muzikālās kalpošanas 
vadītājiem un dalībniekiem ikvienā draudzē.

7. Pateiksimies Dievam par nozīmīgo 
darbu, ko dara izdevniecība “Amnis”, un 
lūgsim, lai šis darbs vēl daudziem kalpotu 
par iedrošinājumu un pieaugsmi Dieva 
patiesībā.

8. Lūgsim par evaņģēlija pasludināša
nas darbu pasaulē un aizlūgsim par tām 
valstīm un draudzēm, kurās notiek vajāša
nas. Lūgsim par LBDS Misijas apvienību.

9. Pateiksimies un lūgsim par Tērvetes 
draudzi, sludinātāju Eināru Vanagu un viņa 
ģimeni. Lūgsim, lai Dievs dod spēku 
nepagurt kalpošanā draudzē un ikdienas 
darbā. Lūgsim par svētdienskolas darbu.

10. Lūgsim par Polijas baptistu savienību 
ar 83 draudzēm un 4870 locekļiem.

11. Pateiksimies un lūgsim par Tilžas 
draudzi, sludinātāju Kasparu Doni un viņa 
ģimeni. Pateicība Dievam par atvērtām 
durvīm kalpošanai internātskolā. Lūgsim, lai 
ciema vīru sirdis atveras Kristum.

12. Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
bīskapu Pēteri Sproģi, visiem darbiniekiem 
un viņu ģimenēm. Lūgsim par mūsu 
draudzēm un draudžu vadītājiem, 
kalpotājiem un ticīgajiem katrā Latvijas 
draudzē.

13. Pateiksimies un lūgsim par cilvēkiem, 
kuri ir vadošos amatos valstī, biznesā, un 
tiem, kas vada draudzes un kalpošanas. 
Lūgsim par Globālo vadītāju samitu, kas 
šajās dienās notiek Tallinā. 

14. Lūgsim par Garīdznieku brālību. 
Pateiksimies par Garīdznieku brālības 
vadītāju Andreju Šternu un viņa ģimeni. 
Lūgsim spēku, gudrību un mīlestību šajā 
nozīmīgajā un atbildīgajā darbā.

15. Lūgsim par visiem jauniešiem un 
pusaudžiem mūsu draudzēs, kā arī viņu 
vadītājiem. Lūgsim par dievkalpojumiem, 
mazajām grupām, nometnēm, kas 
domātas jaunajai paaudzei. Aizlūgsim par 
pusaudžu un jauniešu kora Fusion 
projekta attīstību Latvijā.

16. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālo institūtu. Aizlūgsim par tā 
vadītājiem, pasniedzējiem un studentiem. 
Lūgsim par esošo studentu kalpošanu 
draudzēs un ārpus tām, kā arī aizlūgsim par 
tiem, kuri nākotnē varētu uzsākt studijas 
BPI.

17. Lūgsim par Moldovas kristīgi 
evaņģēlisko draudžu savienību, kurā ir 470 
draudzes ar 20 400 locekļiem. 

18. Pateiksimies un lūgsim par Latviju – 
mūsu tautu, valsti, valdību.

19. Pateiksimies un lūgsim par Svētdien
skolu apvienību. Aizlūgsim, lai katrā draudzē 
būtu aktīva un augoša svētdienskola, kurā 
bērni un jaunieši sadzirdētu vēsti par Jēzu 
Kristu un tai atsauktos. Lūgsim, lai informā
cija par svētdienskolu aizsniegtu arī ģimenes 
ārpus draudzes, kā arī lūgsim par skolotā
jiem, lai mācību semināros iegūtās metodis
kās prasmes un garīgās atziņas viņi veiksmī
gi pielietotu savā darbā. Lūgsim, lai būtu 
skolotāji, kuri atsauktos aicinājumam uzsākt 
Bībeles pulciņus vietējās skolās, kā arī lai 
Dievs palīdz tiem svētdienskolotājiem un 
viņu ģimenēm, kuri zaudējuši darbu, kuriem 
ir finansiālas grūtības un neziņa par nākotni.

20. Lūgsim par kapelānu kalpošanu un šī 
darba attīstību. Lūgsim par kapelāniem, kas 
kalpo armijā, slimnīcās, cietumos, paliatīvajā 
aprūpē.

21. Lūgsim gudrību saviem līdzcilvēkiem, 
dodot padomus un sniedzot palīdzību krīzes 
situācijās. Lūgsim, lai Dievs mums katram 
dod iespējas un drosmi liecināt cilvēkiem 
par Jēzu Kristu.

22. Lūgsim par mūsu draudžu locekļu 
pieaugšanu Kristū un draudžu nozaru 
attīstību Kristus miesai par stiprinājumu 
un cilvēkiem par iedrošinājumu un 
liecību.

23. Pateiksimies un lūgsim par Tukuma 
draudzi, sludinātāju Laimnesi Pauliņu un 
viņa ģimeni. Lūgsim par vadības komandas 
veidošanos un lai katrs justos atbildīgs 
pasludināt evaņģēliju.

24. Lūgsim par Rumānijas baptistu 
savienību, kurā ir 1722 draudzes ar 98 672 
locekļiem.

25. Pateiksimies par Kristīgās vadības 
koledžu. Aizlūgsim, lai koledžas studenti 
nestu labu liecību sabiedrībā un būtu 
profesionāli, efektīvi un uzticami darbinieki.

26. Pateiksimies un lūgsim par Uguņciema 
draudzi, sludinātāju Aivaru KalnuKalnbergu 
un viņa  ģimeni, lūgsim par atmodu draudzē 
un apkārtnē.

27. Aizlūgsim par mūsu ģimeņu locekļiem, 
draugiem un līdzcilvēkiem, kas nepazīst 
Kristu. Lūgsim par tiem, kas ir ciešanās, 
sāpēs, izsalkumā un dziļās bēdās, lai viņiem 
tiek dots žēlastības laiks atgriezties no 
grēkiem un piedzīvot jaunpiedzimšanu.

28. Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienību, par jauno vadītāju un padomi; 
lūgsim par kalpošanu draudzēs, lai katra 
māsa paliktu Jēzus tuvumā un sadzirdētu 
Viņa norādījumus kalpošanā.

29. Lūgsim par draudzēm, kurās nav 
mācītāja, un tiem kalpotājiem, kas tajās 
kalpo. Lūgsim, lai Dievs aicinātu jaunus 
cilvēkus Savā darbā, ka varētu tikt 
dibinātas jaunas draudzes, aizsniegti 
cilvēki un Dieva valstība varētu iet 
plašumā mūsu zemē un ārpus tās 
robežām.

30. Lūgsim paļāvību uz Dievu, Viņa 
gudrību un mieru cilvēkiem, kuriem jāatdod 
parādi, jāatmaksā kredīti, bet ienākumi ir 
sarukuši – zaudēts darbs, samazinātas 
algas. Aizlūgsim par tiem, kuri ir izmisumā, 
neziņā un nedrošībā par nākotni, iztikšanu 
un dzīves jēgu. Lūgsim gudrību sev, lai, 
sastopoties ar šādiem cilvēkiem, mēs spētu 
tiem palīdzēt.

A I Z L ū G š A N u  k A L E N D ā R S

novembrim
“Svētīga tā tauta, kas māk gavilēt; 

tā staigā Tava vaiga spožajā 
gaismā, ak, Kungs! (Psalmi 89:16)



B ī B E L E S  L A S ī J u M I  
N O v E M B R I M

1. Salamans māc. 34
2. Cefanjas gr. 
3. Apustuļu d. 1112
4. Jēkaba 45
5. 5. Mozus gr. 13
6. 2. Laiku gr. 3336
7. Psalmi 128130
8. Salamans māc. 56
9. Hagajas gr.

10. Apustuļu d. 1314
11. 1. Pētera 13
12. 5. Mozus gr. 46
13. Ezras gr. 15
14. Psalmi 131133
15. Salamans māc. 78

16. Caharijas gr. 17
17. Apustuļu d. 1516
18. 1. Pētera 45
19. 5. Mozus gr. 79
20. Ezras gr. 610
21. Psalmi 134136
22. Salamans māc. 910
23. Caharijas gr. 814
24. Apustuļu d. 1718
25. 1. Jāņa 12
26. 5. Mozus gr. 1012
27. Nehemijas gr. 14
28. Psalmi 137139
29. Salamans māc. 1112
30. Maleahijas gr.

G A R Ī D Z N I E K U  B R Ā L Ī B A
14. novembrī plkst. 10.00 Jelgavā notiks Zemgales reģiona sanāksme. 
Informācija: Andris Jūrmalis, tālr. 26878742

27. un 28. novembrī Rīgā, Mārupes ielā 14, Āgenskalna draudzes 
dievnama mazajā zālē notiks garīdznieku rudens konference. 

Piektdien, 27. novembrī sākums plkst. 16.00. 

Sestdien, 28. novembrī plkst. 9.00 (Sestdien būs siltas pusdienas par 
pašizmaksu.)

Aicinām LBDS garīdzniekus uz GB Rudens konferenci. 

Dienas kārtībā informācija par norisēm un aktualitātēm garīdznieku 
dzīvē un kalpošanā, kā arī iecerētas lekcijas par šādām tēmām:

 Sagatavot sevi, lai darītu iespējami labāko kalpošanā ar to, ko 
Dievs mums devis. 

 Mācīšanās no citām tradīcijām – Trīsvienība – eiropeiskās 
draudžu saprašanas atslēga.

Kā vieslektors aicināts Pēters Dīrs (Peter Dyhr) no Dānijas. P. Dīrs kalpo 
kā Eiropas draudžu dibināšanas sadarbības 
tīkla direktors un kā vecākais mācītājs Brīvajā 
draudzē Kopenhāgenā. Pēdējos 10 gadus 
viņš strādājis kā konsultants un pasniedzējs 
daudzās draudzēs un baznīcās par vadības, 
māceklības un draudžu attīstības 
jautājumiem. Viņš iesaistījies divu jaunu 
draudžu plānošanā, ir autors 3 grāmatām par 
praktisko garīgumu un ētiku. Viņam ir lielas 
ilgas redzēt mācītājus, vadītājus un draudzes 
iesaistītas, lai aizsniegtu Eiropu ar Evaņģēliju. 

P. Dīrs ir precējies ar Šarloti, un viņiem ir divi zēni: Lūkass (13) un 
Markus (10). Viņš ieguvis Teoloģijas maģistra grādu Kopenhāgenas 
universitātē.

Vairāk informācijas – mācītājs Andrejs Šterns, tālr. 29129107

Piezīme. Konferences laikā būs iespēja nofotografēties, lai pievienotu 
fotogrāfiju pie Lūgšanu kalendāra nākošajā gadā. Lūdzu, esiet 
atsaucīgi Riharda Kociņa aicinājumam (Baptistu Vēstnesis redakcija)

A I N A Ž U  D R A U D Z E
8. novembrī plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.

I N Č U K A L N A  D R A U D Z E

8. novembrī plkst. 10.30 draudzes gadasvētki.

K A U G U R U  D R A U D Z E

8. novembrī plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.

V Ī L A N D E S  D R A U D Z E
15. novembrī plkst. 11:00 notiks evaņģelizācijas dievkalpojums "Nāc 
gaismā!" Programmā mūzika, drāma, pantomīma, liecības.
Piedalās: solisti un zvanu ansamblis, koris un orķestris, Ina Dedova, 
Metro drāmas grupa.

S E M I N Ā R A  D R A U D Z E
Šogad aprit 100 gadi, kopš iznākusi „Mūsu Dziesmu Grāmata” (MDG 
1909. g.). 15. novembrī plkst. 11.00 dievkalpojumā Semināra draudze 
atzīmēs šo notikumu ar dziedāšanu no šīm vecajām dziesmu grāmatām.

29. novembrī plkst. 11.00 draudzes 17. (87.) gadasvētki. Viesi: Rīgas 
reformātu Bībeles draudze un mācītājs Alvis Sauka.

B A U S K A S  D R A U D Z E
29. novembrī plkst. 14.00 draudzes gadasvētki. Viesi: Jelgavas 
draudzes mācītājs Andris Jūrmalis un dziedātāji.

S V E I C A M  j U B I L E j Ā !
27. novembrī Mārtiņam Balodim 40 gadi (Pāvila draudze)!

S V E I C A M !
Oļegu Jermolājevu sakarā ar ordinēšanu 
par mācītāju!

B Ī B E L E S  S T U D I j U 
M A T E R I Ā L I
Ir iznākuši Dr. Theol. Ilmāra Hirša lekciju video DVD: 

 Lekciju sērija „Jaunās 
Derības apkārtējā vide”. 
Tajā ir 4 sadaļas:  
1) Bībeles autoritāte;  
2) VD un JD. Palestīna;  
3) JD reliģiskā vide. 
Jūdaisms;  
4) Jūdaisms. Hellēnisms.

 Lekciju sērija „Jaunās 
Derības studēšana”. 
Diskā ir 5 sadaļas  
1) 1.gs. draudzes problēmas; 
2) JD manuskripti. Tulkojumi. 
VD un JD kanons. Apokrifie 
raksti; 3) Apustulisko tēvu 
raksti. Mūsdienu kristietība. 
Funkcija un forma; 4) Bībeles 
teksta analīze; 5) Bībeles 
analīzes piemēri. Jautājumi 
un atbildes.

Katra lekcijas sadaļa ir ap 30 
min. gara. Šos 
videomateriālus aicinām 
izmantot draudžu Bībeles 
studijās. 

Diski nopērkami kristīgo grāmatu veikalā „Amnis” Rīgā un 
grāmatnīcā „Baltā grāmata” Liepājā.

Materiālu sagatavoja Aigars Atvars

draudzēmZ I ņ A S

I N F O R M Ā C I j A
Konts ziedojumiem un Baptistu Vēstneša iemaksām
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X
Konts:LV03 UNLA 0002 0007 01314



LBDS Padomes informatīvs izdevums

Lāčplēša iela 37, Rīga, LV1011, tālrunis: +371 67227195, +371 67223379,  epasts: vestnesis@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Līva Fokrote, Līvija Lāme, Zanda Simenovska, Dace Šūpule,
korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs

www.lbds.lv     

Rudens ir īpašs laiks – tā gribas teikt, vērojot Baltijas Pastorālā 
institūta norises, bet jo īpaši studentus, kas ir atsākuši studijas 
pēc vasaras pārtraukuma – katrs mazliet nobriedušāks, mazliet 
gudrāks Jēzū Kristū, ar mazliet skaidrāku nākotnes skatījumu 
un vēl lielāku dedzību sirdī. 

Rudens ir mācību laiks. Septembrī notikušajā seminārā par 
mentālās veselības teorijas un prakses jautājumiem, kuru 
vadīja vieslektoru grupa no ASV, studenti un interesenti 
mācījās un diskutēja par kalpošanu cilvēkiem ar mentālām 
problēmām draudzes kontekstā. Aldis Šneiders, 2009. gada 
iesaukuma students, saka, ka šis seminārs “veidoja manī 
daudz dziļāku izpratni par mentālās veselības problēmām”, 
kas palīdz vērtēt savu personisko pieredzi un veselību, kā arī 
labāk prast rūpēties par citiem. “Ļoti iedvesmojošs un cerību 
dodošs bija lektora dzīves stāsts par veiksmīgu cīņu ar savu 
mentālo slimību visa mūžā garumā,” atzīst Aldis. 

Taču BPI apmācību process nenotiek tikai Rīgā. Mārcis Dejus, 
2009. gada iesaukuma students, vērtē studentu izbraukuma 
sesiju uz Satekām: “Intensīvajā studiju ciklā izbrauciens ārpus 
Rīgas un mācības atšķirīgā vidē ir ļoti noderīgas un kalpo kā 
atelpa garajā skrējienā. Tas ļāva “atslēgties” no pilsētas 
steigas un pienākumiem mājās un koncentrēties uz īpaši 
sagatavotām studijām: mentoringa attiecībām, Marka 
evaņģēliju un uzdevumiem brīvā dabā. Vieta un apstākļi – 
brīvdienu māja meža ielokā – rosināja nodoties meditācijai, kā 
arī kopt brāļu sadraudzību. Šīs ir tās reizes, kad nav jāskatās 
pulkstenī. Laiks apstājas, un tu vari baudīt un dalīties ar Kristus 
mīlestību.”

Rudens ir arī plānošanas laiks. BPI 2009. gada iesaukuma 
studentus pēc rudens semestra beigšanas gaida daudz 
aktīvāka iesaistīšanās kalpošanā, no Jaunā gada turpinot 
studijas jau neklātienes formā. Lai palīdzētu šajā pārejas 
procesā, LBDS bīskaps Pēteris Sproģis, vadot šo nākotnes 
plānošanas laiku, aicināja vīrus ne tikai lūgt un meklēt, bet arī 
konkrēti plānot kalpošanas nākamos soļus. Kārlis Baštiks, arī 
2009. gada iesaukuma students, saka: “Man personīgi tas 
bija vērtīgs laiks. Mēs, studenti, centāmies skaidri formulēt 
savu vīziju un mērķi, tad stāstījām to citiem un uzdevām 
viens otram jautājumus par mūsu plāniem. Tas lika man vēl 
vairāk domāt, kā īstenot savu mērķi, kādas grūtības jāpārvar 
un kādi šķēršļi var traucēt. Mēs katrs veidojām plānu, ņemot 
vērā visus šos aspektus. To darot, es sapratu, ka  jāsāk 
nekavējoties un tad jāturpina spert nākamos soļus. Vīzija ir 
svarīga, lai zinātu, kurā virzienā tiekties, un lai būtu stimuls 
doties uz priekšu – lai Dieva prāts tiktu īstenots.”

Rudens ir arī jauna sākuma laiks. Šajā rudenī BPI komandai 
ir pievienojušies četri jauni darbinieki. Igors Rautmanis ir 
uzņēmies atbildību par mentoringa programmas attīstīšanu, 
Andis Miezītis – par studentu garīgo aprūpi un Hanss un 
Eleina Bērziņi, misionāri no Brazīlijas, ir kļuvuši par BPI 
ģimeņu kapelāniem. Mēs pateicamies mūsu Kungam par 
katru darbinieku, viņa īpašajām spējām un dāvanām un 
ticam, ka Dievs bagātīgi svētīs un lietos mūs Savas valstības 
darbā.

Rudens – kā jebkura sezona – ir lūgšanu laiks. Mēs 
nebeidzam pateikties Dievam par vadību, gudrību un spēku, 
ko Viņš bagātīgi dod BPI vadītājiem, pasniedzējiem un 
studentiem. Mēs turpinām Viņam pateikties par katru cilvēku, 
kas atbalsta Dieva darbu BPI ar visdažādākajiem resursiem – 
no lūgšanām līdz finansēm. Mēs arī turpinām lūgt Dievu par 
tiem un cenšamies pamanīt tos, kurus Dievs pats aicina 
mācīties Baltijas Pastorālajā institūtā, tos, kas ir Viņa aicināti 
vadīt esošās draudzes vai dibināt jaunas draudzes, kas 
pagodina Jēzu Kristu. 

Paldies, ka esat kopā ar mums šajā Dieva darbā!

Līva Fokrote
BPI Studiju daļas vadītāja

Īpašs laiks

BPI ģimeņu kapelāni Hanss un Eleina Bērziņi BPI semestra atklāšanā 
stāsta par savu aicinājumu kalpot Latvijā.

2009. gada iesaukuma vīri kopā ar Andi Miezīti (2. rindā vidū) un  
Igoru Rautmani (2. rindā labajā malā) pēc futbola spēles Satekās.


